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INTRODUÇÃO 
 

Este material foi preparado para auxiliá-lo na reflexão de atitudes essenciais para seu sucesso na vida 

cristã e, por conseguinte, em toda a sua vida pessoal, familiar, profissional, financeira, intelectual, 

emocional etc. Os efeitos da salvação são transbordantes para todas as demais áreas de nossas vidas. 

É impossível separar as experiências da vida em categorias incomunicáveis, de tal maneira que uma 

não influa ou tenha impacto sobre a outra.  

Elaboramos um texto prático e de rápida leitura tendo como base a única fonte confiante de sabedoria: 

A Bíblia Sagrada.  

Nossa sugestão é que você não apenas leia este material, mas estude-o! Releia-o com frequência, 

marque os pontos importantes, reflita, converse a respeito dele, tire dúvidas, peça explicações 

adicionais e, o mais importante: pratique o que leu. 

Como sabemos, não são as decisões e o saber que mudam nossas vidas, e sim, as atitudes que 

colocamos em prática. Muitas pessoas decidem e não praticam o que decidiram; outros têm 

conhecimento, porém, também, não praticam o que sabem. Fiquemos fora desses dois grupos! 

Por outro lado, nós estamos acostumados a seguir os sentimentos de nossos corações, porém, a 

realidade é que nem sempre nossos corações indicam o caminho correto. A Bíblia diz em Jeremias 

17:9 que “Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem 

poderá entendê-lo?” Também, temos fraquezas e vulnerabilidades que podem causar dificuldades na 

compreensão da vida. Assim é que uns são mais vulneráveis em uma área, outros em outras áreas, 

circunstâncias que afetam a busca pela perfeição.   

Não pretendemos com este estudo dar todas as respostas para as perguntas da vida, embora tenhamos 

convicção de que a Palavra de Deus as tem. Mas, nas páginas que seguem você encontrará um roteiro 

seguro, com base na Palavra, para marcar o início de um novo tempo em sua vida pela prática de “Os 

primeiros passos de sua nova vida com Cristo”. 

Agora, depois dos primeiros passos só depende de continuar a caminhada subindo os degraus dessa 

escada, até alcançar o glorioso topo: a perfeição. 

Podemos lhe assegurar com a mais absoluta segurança que você não estará sozinho nessa tarefa. Você 

conta com o auxílio do Espírito Santo, da Bíblia Sagrada (que é a Palavra de Deus), de nossa igreja, e 

de novos irmãos e novos amigos em Cristo. O próprio Deus lhe diz em Isaías 41:10: “Não tema, porque 

eu estou com você; não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças; sim, eu o ajudo; 

sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça.”  

Nós acreditamos que você vai conseguir subir essa escada e chegar ao topo. Portanto, aconteça o que 

acontecer, não pare; prossiga, porque você vai conseguir! Deus projetou você para dar certo! Ele não 

erra. Agora, comece a fazer a mais extraordinária jornada que um ser humano pode fazer: Andar com 

Cristo.  
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CAPÍTULO 1 

A NOVA VIDA COM CRISTO 
A Paz do Senhor!  

Daqui em diante esta é a sua saudação aos irmãos e irmãs em Cristo: A Paz do Senhor! Assim, sempre 

que você se encontrar com um irmão queira saudá-lo, dizendo: A Paz do Senhor! E, da mesma forma, 

ao receber essa saudação, responda: A Paz do Senhor! 

A origem dessa saudação é bíblica. Remonta ao Antigo Testamento, quando os judeus se diziam: 

“Shalom”, uma palavra hebraica que significa paz, harmonia, integridade, prosperidade, bem-estar e 

tranquilidade. 

 Jesus disse em João 14:27 “Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou; não lhes dou a paz como o 

mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo.” 

A paz que Jesus nos dá está ligada ao perdão dos pecados. Quando cremos que o sangue de Jesus nos 

purifica de todo o pecado, temos uma boa consciência e estamos em paz com Deus. Desfrutamos de 

uma paz que garante um futuro eterno diante das instabilidades do mundo. Esse tipo de paz que nos 

garante enfrentar provações e até perseguições porque ela gera a convicção irremovível de que 

estamos seguros nas mãos de Deus.  

O apóstolo Paulo adotou essa saudação em suas epístolas, como, por exemplo, em Romanos 1:7 A 

todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus, 

nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. 

Quando você saúda um irmão com A Paz do Senhor está fazendo votos espirituais para que essa 

pessoa viva na paz de Deus. E, mesmo quando você sentir raiva, ódio, amargura ou qualquer 

sentimento que perturbe seus pensamentos e suas emoções lembre-se de que você tem o antídoto para 

neutralizar sentimentos negativos que é a paz do Senhor residente em seu coração, e que por isso você 

pode superar todo mal e desfrutar no seu dia-a-dia dessa paz indescritível: A Paz do Senhor.   

Tudo isso é resultado de você ter dito “sim” para Jesus. Essa decisão parece simples, mas ela permitiu 

que o Espírito Santo entrasse em sua vida e o colocasse em uma nova dimensão espiritual, assim 

traduzida em Colossenses 1:13,14 Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o Reino 

do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. 
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Agora, você vive um novo momento em sua vida. Você é salvo e Jesus é o seu Salvador e também é o 

Senhor de sua vida. A Bíblia diz que você nunca mais será a mesma pessoa, conforme o que está 

escrito em 2 Coríntios 5:17 “E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já 

passaram; eis que se fizeram novas”. 

Realmente, não há nenhuma dúvida de que essa foi a grande decisão de sua vida; uma decisão 

importante e inteligente. Porque a decisão de dizer “sim” para Jesus vai repercutir no seu presente e 

no seu futuro, especialmente, no que se refere ao lugar onde você vai passar a eternidade, porque a 

vida não termina aqui nesta terra.  

Existem algumas coisas da vida, na verdade, a maioria delas, que acontecem sem que possamos 

influir, impedir ou modificá-las. Veja que não podemos escolher o tempo ou a data de nosso 

nascimento, ou a família na qual nascemos, ou o país de nossa nacionalidade, ou a cor da pele e dos 

olhos, e tantas outras coisas que simplesmente acontecem, sem que tenhamos qualquer controle ou 

influência sobre elas.  

No entanto, na vida estamos sempre diante de escolhas; sempre diante de dois caminhos. E Deus ao 

nos criar dotou-nos de livre-arbítrio, de inteligência, e de capacidade espiritual e psicológica para que 

administremos áreas e circunstâncias de nossas vidas. Assim, são as nossas escolhas que vão definir 

e determinar se o nosso futuro será de sucesso ou de fracasso.  

Martinho Lutero disse: “Não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas 

podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Assim também não podemos nos livrar de sermos 

tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentações”. 

Realmente, cada um é livre para decidir, sob sua única e exclusiva responsabilidade. E nossas 

decisões, ações ou omissões diante das escolhas da vida são de fundamental importância para o 

presente e o futuro, tanto nossos, como das pessoas a nós associadas.  

Assim, escolher seguir a Cristo e ser seu(ua) discípulo(a) é uma das grandes decisões da vida, senão 

a maior delas, e é exatamente o tipo de escolha pessoal e individual, e não há como fazê-la senão de 

forma [1] expressa e [2] pública. Não há como terceirizar para que alguém escolha Cristo por nós, ou 

fazê-lo de forma oculta. Escolher a Cristo é uma decisão íntima, individual e pessoal e só pode ser 

feita perante todos.  

A Bíblia expressa isso com muita clareza, nas palavras do apóstolo Paulo em Romanos 10:9,10: “Se 

com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os 

mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a 

salvação”. 

Realmente, dentro da perspectiva bíblica, o efeito de dizer “sim” para Jesus, quando Ele bate à porta 

de nossos corações faz que sejamos salvos e que tenhamos o status de “filho de Deus”. O que é ser 

filho de Deus? Existe diferença entre “ser filho de Deus” e “ser criatura de Deus?”  

Primeiramente, entendamos que todos os seres humanos, por serem criaturas de Deus, são filhos de 

Deus, porém, filhos de Deus no sentido amplo da expressão. Diz a Bíblia em Colossenses 1:15,16,17: 
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“Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as 

coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades; 

todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste”. 

Então, em sentido amplo, todos os seres humanos são filhos de Deus, porque foram por Ele criados, 

visto que Ele é o autor da vida. 

Por outro lado, ao dizer “sim” para Jesus, essa declaração amplificou sua relação com o Pai, e fez de 

você “filho de Deus”, agora, em sentido estrito, por meio de adoção. A esse respeito, a Bíblia é 

absolutamente clara, no texto de João 1:12,13 “Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu 

nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus; os quais não nasceram da descendência 

natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus”. 

Podemos entender melhor o sentido do amor e do propósito de Deus em que sejamos seus filhos, de 

fato e de direito, por meio da fé em Cristo, lendo o texto de Efésios 1:4-8 que diz: “Porque Deus nos 

escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em 

amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom 

propósito de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no 

Amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as 

riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento”.  

Então, dizer “sim” para Jesus [1º] fez que você tivesse os seus pecados perdoados; e [2º] deu-lhe o 

status de “filho de Deus”, e tudo isso mediante a sua fé em Cristo. Como filho, você tem direitos, 

privilégios e regalias diante do Pai Celestial; óbvio que também responsabilidades.  

Podemos lhe reafirmar com a mais absoluta segurança que por ter feito esse compromisso com Cristo, 

você está salvo e perdoado de todos os seus pecados, erros e crimes, de tal maneira que se você 

morresse neste exato momento seria levado por anjos do céu diretamente para o Paraíso. Todavia, 

enquanto você estiver nesta Terra necessita crescer na fé, na graça e no conhecimento da Palavra de 

Deus, e também ser uma pessoa útil para o Reino de Deus.  

A figura que o próprio Jesus utilizou para que entendamos a transformação que ocorre com o ser 

humano no momento em que ele entrega a sua vida a Cristo foi a do nascimento de um bebê. Nesse 

sentido Jesus declarou em João 3:3 “Jesus respondeu: — Em verdade, em verdade lhe digo que, se 

alguém não nascer de novo, não pode ver o Reino de Deus”. 

Essas palavras foram ditas pelo Mestre para um homem chamado Nicodemos. Ele era um homem de 

notoriedade comprovada na sua época, e foi procurar Jesus durante a noite, porque não queria perder 

o status mundano. Apesar de crer que Jesus tinham vindo de Deus restavam-lhe sérias dúvidas acerca 

da salvação, mas desejava herdar a vida eterna, após a sua morte. Assim, estava disposto a 

desenvolver atitudes que lhe garantissem o direito de entrar no Reino de Deus. 

O que posso fazer para ser salvo? Em pleno Século XXI essa pergunta ainda é a revelação de uma 

dúvida cruel que intriga muitas pessoas que se perguntam: O que devo fazer para ser salvo? Devo 

praticar caridades? Devo realizar boas obras? Devo encomendar que rezem missas depois de minha 

morte? Devo praticar a doutrina da reencarnação? O que devo fazer para ser salvo? Devo nascer de 
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novo? Como posso nascer de novo? Vejamos ao diálogo de Jesus com Nicodemos acerca desse 

assunto: 

João 3:4-7 Perguntou Nicodemos: “Como alguém pode nascer, sendo velho? É claro que não pode 

entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer”. Respondeu Jesus: “Na verdade lhe digo. 

Ninguém pode entrar no Reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é 

carne, e o que nasce do Espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: É necessário 

que vocês nasçam de novo”. 

Então, ao dizer “sim” para Jesus você nasceu de novo. E agora, da mesma forma que um bebê recém-

nascido deve ser protegido, alimentado e crescer fisicamente você também deve crescer 

espiritualmente, que significa crescer na fé, na graça e no conhecimento de Deus.  

Um bebê recém-nascido cresce quando é alimentado e recebe o amor e a proteção de sua família. De 

igual modo, uma pessoa recém-nascida espiritualmente cresce, quando se alimenta espiritualmente 

(da Palavra de Deus) e quando recebe o amor e a proteção de sua família espiritual - a igreja. 

Deus quer fazer de você uma pessoa radicalmente nova; uma pessoa produtiva, feliz e realizada. E 

Deus fez de uma família espiritual. É por essa razão que nós nos tratamos e consideramos uns aos 

outros, como “irmãos”, unidos por um vínculo mais forte do que o do sangue de família. Para nós é 

um privilégio ajudá-lo e oferecer-lhe proteção e apoio integral nessa caminhada vitoriosa que a vida 

cristã lhe reserva.  

Embora aceitar a Cristo não seja um bilhete de seguro contra os problemas da vida, porque o próprio 

Cristo nos advertiu dizendo que “no mundo teríamos aflições”, todavia, pode haver lutas, mas o 

Senhor Jesus disse que estaria conosco em toda e qualquer situação, conforme Mateus 28:20 E eis que 

estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. 

A nova vida em Cristo produz uma incrível alegria de viver. Seguir a Cristo é o mais fascinante projeto 

de vida que alguém pode abraçar. Seguindo a Cristo, jamais seremos derrotados; jamais seremos 

perdedores, porque a vitória é certa e garantida pelo Deus Todo-poderoso. É como se você fosse 

participar de um jogo do qual já soubesse que seria o vencedor. É como ler um livro de trás para 

frente, já sabendo o final da história. Diz a Bíblia em Romanos 8:37: “Mas, em todas estas coisas somos 

mais que vencedores, por meio daquele que nos amou”. 

Nas páginas seguintes vamos apresentar a Igreja Evangélica Assembleia de Deus onde Senhor Jesus 

o colocou para dar “Os primeiros passos de sua vida em Cristo”. A seguir, examinaremos sete passos 

fundamentais na vida cristã.  

Recebemos você em nossa igreja de portas, braços e corações abertos. Somos uma igreja feliz; somos 

uma família unida pela fé, pela oração, pela comunhão e pelo amor. Somos uma igreja abençoada por 

Deus! 

Seja bem-vindo (a) à família de Deus!  

Igreja Assembleia de Deus – Ministério Belém em Campinas SP 
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CAPÍTULO 2 

CONHECENDO A SUA IGREJA 

 

Quem somos? Por que oramos como nós oramos? Por que adoramos como nós adoramos? 

Somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Campinas SP. Somos uma igreja 

feliz; somos uma família. Somos uma igreja abençoada por Deus! 

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil foi fundada no dia 18 de junho de 1911, em Belém 

do Pará. Tudo começou com a vinda dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren. Ambos, 

cheios do poder pentecostal, passaram a buscar do Senhor o seu direcionamento para suas vidas. 

Certo dia, o dono da casa que Gunnar Vingren morava teve um sonho e tinha visto o nome Pará e foi-

lhe revelado que seria uma orientação para aqueles jovens. Como não sabiam onde ficava esse lugar 

eles se dirigiram à biblioteca da cidade e descobriram que se tratava da região norte de nosso país. 

Assim, obedecendo ao “ide” do Senhor Jesus, embarcaram em um navio e chegaram às terras 

brasileiras em 19 de novembro de 1910. Após curto período de adaptação começaram a pregar a 

doutrina pentecostal tendo como base o lema “Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve 

voltará”. Era uma pregação simples, mas, impulsionada pelo poder que haviam recebido no 

Movimento Pentecostal que destampara no ano de 1906, na Rua Azuza, 312, em Los Angeles, 

Califórnia.  

Em poucas décadas, a Igreja Assembleia de Deus, a partir de Belém do Pará, onde nasceu, começou a 

penetrar em todas as vilas e cidades até alcançar os grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, em suma, todo o Brasil. A Assembleia de Deus se expandiu 

pelo Estado do Pará, alcançou o Amazonas, propagou-se para o Nordeste, principalmente entre as 

camadas mais pobres da população, e chegou à região sudeste do país pelos idos de 1922, por 

intermédio de famílias de retirantes do Pará, que se portavam como instrumentos voluntários para 

estabelecer a nova denominação, aonde chegassem. 

A mensagem pentecostal chegou à cidade de Campinas-SP em 1931, reunindo-se os pioneiros em 

residências até 1937, quando então alugaram o prédio da rua José de Alencar, 333, centro. O primeiro 

batismo em águas foi realizado no dia 10 de junho de 1938. Em 10 de janeiro de 1942, a igreja foi 

fundada com a denominação de Igreja Evangélica Assembleia de Deus, realizando, até hoje, intenso 

trabalho de evangelização em toda a região.  
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A Igreja Assembleia de Deus no Brasil é uma comunidade protestante, segundo os princípios da 

Reforma Protestante pregada por Martinho Lutero, no Século XVI. Nós cremos que qualquer pessoa 

pode se dirigir diretamente a Deus, baseada na morte de Jesus na cruz, e que este é um relacionamento 

pessoal e significativo dessa pessoa com Jesus.  

A Assembleia de Deus é a maior denominação pentecostal do Brasil e do mundo. Tem sua origem no 

movimento pentecostal contemporâneo que teve início no ano de 1906, em Los Angeles, nos Estados 

Unidos, na rua Azuza, onde houve um grande avivamento espiritual caracterizado, principalmente, 

pelo “batismo no Espírito Santo”, com a evidência de falar em línguas.  

A Assembleia de Deus é uma igreja evangélica pentecostal que prima pela ortodoxia doutrinária. 

Tendo a Bíblia como a sua única regra de fé e prática, acha-se comprometida com a evangelização do 

Brasil e do mundo, de conformidade com a Grande Comissão de Marcos 16:15,16 “E disse-lhes: — 

Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo; 

quem, porém, não crer será condenado”. 

A doutrina que, principalmente, distingue as Assembleias de Deus de outras igrejas diz respeito ao 

“batismo com o Espírito Santo”. Nós cremos que o batismo com o Espírito Santo é para hoje e cremos 

também na atualidade dos dons espirituais.  

Nós cremos que quando a pessoa aceita a Cristo ela recebe o Espírito Santo. No entanto, quando essa 

mesma pessoa é batizada com o Espírito Santo ela começa a falar em outras línguas, da mesma forma 

como aconteceu no primeiro século com os 120 crentes reunidos no Cenáculo, no Dia de Pentecostes. 

Embora esta convicção pentecostal – o batismo com o Espírito Santo - seja distintiva, as Assembleias 

de Deus não a têm como mais importante do que as demais doutrinas bíblicas (cfr. Atos 2:4). 

A nossa Declaração de Fé (leia adiante o texto completo) realça a salvação pela fé no sacrifício de 

Cristo na cruz do Calvário, a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, e a 

bendita esperança na segunda vinda do Senhor Jesus, quando ocorrerão, sucessivamente, a 

ressurreição dos que morreram salvos e o arrebatamento da Igreja.  

As Assembleias de Deus estão organizadas em forma de árvore, onde cada ministério é constituído 

pela igreja sede e suas respectivas igrejas filiadas, congregações e pontos de pregação. 

As Igrejas Assembleias de Deus atuam em cada lugar sem estarem ligadas administrativa e 

financeiramente a uma instituição estadual ou nacional. A ligação entre as igrejas é feita por 

intermédio dos seus pastores que são filiados em convenções estaduais que, por sua vez, se vinculam 

a uma convenção de caráter nacional, a CGADB – Convenção Geral das Assembleias de Deus no 

Brasil.  

A Igreja Assembleia de Deus é a primeira igreja pentecostal do Brasil. Como vimos, a obra iniciada 

em Belém do Pará se espalhou para todos os estados do Brasil e também por diversos países do 

mundo, para os quais foram enviados missionários. A Igreja Assembleia de Deus é hoje a maior igreja 

evangélica do Brasil com cerca de 12,3 milhões de membros (censo 2010). Estima-se que hoje (2020), 

ela ultrapasse a casa dos 30 milhões de membros. No âmbito mundial, segundo um censo da 
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denominação publicado em 2019, teria 144 associações nacionais de membros em 190 países, 375.310 

igrejas e 69.200.000 membros. 

A Igreja Assembleia de Deus no Brasil chegou ao seu centenário (2011) como uma igreja forte, 

crescente e saudável, mantendo a pureza da doutrina pentecostal, e desafiando os especialistas em 

crescimento de igreja, porque continua expandindo-se em todo o território nacional e para além das 

fronteiras, realizando um extraordinário trabalho missionário, tendo obreiros em quase todos os 

países. 

Sendo uma comunidade de fé, serviço e adoração, as Assembleias de Deus estão comprometidas com 

a proclamação do evangelho de Cristo, e também com a promoção espiritual, moral e social de nossa 

sociedade. Assim, realizam, também, intenso trabalho social com manutenção de creches, escolas, 

lares para idosos, centro de recuperação de dependentes químicos e outros programas de atendimento 

aos mais carentes de nossa sociedade.  

As Assembleias de Deus possuem editora própria, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus 

(CPAD), com sede na cidade do Rio de Janeiro-RJ, que edita livros, Bíblias, revistas, material didático 

para educação cristã e seu próprio hinário – a Harpa Cristã. 

As Assembleias de Deus não se ufanam de ser a única igreja de Jesus. Nós acreditamos que Deus está 

usando muitos outros para alcançar o mundo para Ele. No cenário brasileiro e mundial, nós somos 

uma das muitas denominações cristãs comprometidas em conduzir crianças, adolescentes, jovens e 

adultos a Cristo. Entretanto, repudiamos veementemente a comercialização do evangelho, a 

exploração da boa-fé do povo para obtenção de vantagens financeiras, bem como a adição de 

invenções humanas à Palavra de Deus. Esta postura firme de nossa denominação permite-nos dizer 

com o apóstolo Paulo:  

2 Coríntios 2:17 “Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo 

contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus.” 

Deste modo, querido irmão(ã), esta é a sua igreja e para nós é uma alegria receber e abraçar você no 

amor de Cristo e dizer-lhe que você pode contar com a sua nova família da fé. Estaremos orando por 

você e por toda a sua família. Prepare-se para viver grandes momentos em sua vida! 
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EM QUE CREMOS 

Em um mundo em transformações que com frequência modifica suas premissas e valores, os 

princípios absolutos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo permanecem inabaláveis, evidenciando o 

propósito divino para a humanidade.  

Temos a Bíblia como a revelação de Deus dada a santos homens por inspiração do Espírito Santo, e a 

reconhecemos como autoridade única e infalível quanto à fé e conduta do cristão. Dessa divisa deriva 

nossa Declaração de Fé que consta de 16 pontos doutrinais publicados e praticados pelas Igrejas 

Assembleias de Deus no Brasil. 

 

CREMOS:  

1) Na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para 

a vida e o caráter cristão (2 Tm 3.14-17); 

2) Em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas que, embora distintas, são iguais 

em poder, glória e majestade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo; Criador do Universo, de todas as coisas 

que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e, de maneira especial, os seres humanos, por um ato 

sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo (Dt 6.4; Mt 28.19; Mc 12.29; Gn 1.1; 2.7; Hb 

11.3 e Ap 4.11);  

3) No Senhor Jesus Cristo, o Filho Unigênito de Deus, plenamente Deus, plenamente Homem, na 

concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição 

corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo (Jo 3.16- 18; 

Rm 1.3,4; Is 7.14; Mt 1.23; Hb 10.12; Rm 8.34 e At 1.9); 

4) No Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, 

Senhor e Vivificador; que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo; que regenera o pecador; 

que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo (2 Co 13.13; 2 Co 3.6,17; Rm 8.2; Jo 

16.11; Tt 3.5; 2 Pe 1.21 e Jo 16.13); 

5) Na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento 

e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus (Rm 3.23; At 3.19);  

6) Na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo e 

pelo poder atuante do Espírito Santo e da Palavra de Deus para tornar o homem aceito no Reino dos 

Céus (Jo 3.3-8, Ef 2.8,9); 

7) No perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé no sacrifício efetuado por Jesus 

Cristo em nosso favor (At 10.43; Rm 10.13; 3.24-26; Hb 7.25; 5.9); 

8) Na Igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal assembleia 

dos fiéis remidos de todas as eras e todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para 

seguir a Cristo e adorar a Deus (1 Co 12.27; Jo 4.23; 1 Tm 3.15; Hb 12.23; Ap 22.17); 
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9) No batismo bíblico efetuado por imersão em águas, uma só vez, em nome do Pai, e do Filho, e do 

Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo (Mt 28.19; Rm 6.1-6; Cl 2.12); 

10) Na necessidade e na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, 

que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo (Hb 9.14; 1 Pe 1.15);   

11) No batismo no Espírito Santo, conforme as Escrituras, que nos é dado por Jesus Cristo, 

demonstrado pela evidência física do falar em outras línguas, conforme a sua vontade (At 1.5; 2.4; 

10.44-46; 19.1-7); 

12) Na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para sua edificação, 

conforme sua soberana vontade para o que for útil (1 Co 12.1-12);   

13) Na segunda vinda de Cristo, em duas fases distintas: a primeira — invisível ao mundo, para 

arrebatar a sua Igreja antes da Grande Tribulação; a segunda — visível e corporal, com a sua Igreja 

glorificada, para reinar sobre o mundo durante mil anos (1 Ts 4.16, 17; 1 Co 15.51-54; Ap 20.4; Zc 14.5; 

Jd 1.14); 

14) No comparecimento ante o Tribunal de Cristo de todos os cristãos arrebatados, para receberem a 

recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na Terra (2 Co 5.10);  

15) No Juízo Final, onde comparecerão todos os ímpios: desde a Criação até o fim do Milênio; os que 

morrerem durante o período milenial e os que, ao final desta época, estiverem vivos. E na eternidade 

de tristeza e tormento para os infiéis e vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos 

(Mt 25.46; Is 65.20; Ap 20.11-15; 21.1-4). 

16) Cremos, também, que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus 

Cristo como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente, em 

conformidade com o definido pelo sexo de criação geneticamente determinado (Gn 2.18; Jo 2.1,2; Gn 

2.24; 1.27). 
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CAPÍTULO 3 

SETE PASSOS FUNDAMENTAIS 

NA VIDA CRISTÃ 

 

Primeiro passo 

Leia a Bíblia 

Tenha sempre consigo a sua Bíblia em papel, ou em aplicativo de celular, para aproveitar 

oportunidades de leitura. A Bíblia é a sua nutrição. É por meio dela que você vai crescer na graça e no 

conhecimento de Cristo. De acordo com o apóstolo Pedro, uma das características de uma criança 

recém-nascida saudável é o ardente desejo pelo genuíno leite espiritual, exatamente como ocorre com 

os bebês naturais.  

1 Pedro 2:2,3 “Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que, por ele, 

lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é 

bondoso”. 

A melhor maneira de abrir o nosso apetite para o alimento espiritual é provar um pouco dele. A leitura 

de pequenos textos da Bíblia é como um aperitivo que estimula a fome. Quando começamos a provar 

as verdadeiras riquezas reveladas na Bíblia e a fazer contato com o próprio Deus por meio da sua 

Palavra e conhecer o seu plano para nossa vida é algo que vai nos amarrar ao conhecimento da Bíblia.  

É por isso que a Bíblia é chamada de “Palavra de Deus”.  E, realmente, ela é a voz de Deus para o ser 

humano, pois ela contém o plano que Deus preparou para cada um de nós, de maneira tal que tudo o 

que alguém necessita saber de Deus, bem como o que Deus lhe quer falar, está escrito na Bíblia.  

É por isso que se diz que a Bíblia fechada é como um livro qualquer, porém, quando é aberta e lida, 

ela é a boca de Deus falando com o ser humano. Alguns a chamam de “Manual do Fabricante”, ao 

entender que o Criador a deixou uma orientação técnica segura para desenvolvimento de uma vida 

feliz e produtiva. Assim, sempre que algo não estiver funcionando bem em sua vida busque na Bíblia 

o que deve ser mudado. Por intermédio de suas páginas e por suas sagradas letras Deus falará com 
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você: guiando, advertindo, orientando, corrigindo e expressando o Seu maravilhoso amor. Você 

sempre vai ouvir a seguinte frase: “A Bíblia não contém a Palavra de Deus; ela é a Palavra de Deus”.  

Está escrito em 2 Timóteo 3:16,17: “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a 

repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e 

perfeitamente habilitado para toda boa obra”. 

A Bíblia contém 66 livros escritos por 40 autores, aproximadamente, em um período de 1.600 anos. 

Alguns eram profetas, outros eram reis, sacerdotes, pescadores, criadores de gado e funcionários 

públicos. Apesar de os livros serem escritos por pessoas diferentes, em épocas e lugares distantes, 

depois foram reunidos em um só livro, em um só cânon, a Bíblia. Ela é completa e perfeita em unidade 

e harmonia. Deus escolheu essas pessoas e as usou, capacitando-as a receber e a transmitir a Sua 

vontade, sem mistura ou erro, de sorte que elas somente escreveram o que Deus queria. Na verdade, 

seu divino autor é o Espírito Santo, como podemos ler em 2 Pedro 1:20,21: “Primeiramente, porém, 

saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal; porque nunca jamais 

qualquer profecia foi dada por vontade humana; entretanto, homens falaram da parte de Deus, 

movidos pelo Espírito Santo.” 

O tema central da Bíblia é a redenção do ser humano. Ao ler suas páginas você verá como ao longo 

dos séculos Deus tem expressado o Seu amor até o incrível ponto de enviar o seu Filho Unigênito para 

morrer, a fim de nos salvar e trazer-nos de volta a Ele. A Bíblia é o mais importante livro do mundo: 

ela muda vidas, salva espíritos e transforma almas.    

A Bíblia se divide em duas partes: o Antigo Testamento (AT), com 39 livros e o Novo Testamento 

(NT), com 27 livros.  

O Antigo Testamento nos revela a criação do mundo, as alianças que Deus fez com os homens, as 

profecias que anunciavam a vinda do Messias, a fidelidade e infidelidade dos judeus e, 

principalmente, a preparação do povo escolhido de onde nasceria o Salvador Jesus. 

O Novo Testamento possui quatro livros (Mateus, Marcos, Lucas e João) que contam toda a vida de 

Jesus Cristo, desde o seu nascimento até a sua ascensão ao céu. Esses quatro livros formam os 

Evangelhos (Boas-novas). O Novo Testamento é também constituído por várias cartas (também 

chamadas epístolas), que foram escritas pelos apóstolos com o objetivo de direcionar a igreja fundada 

por Cristo. Além dos Evangelhos e das cartas, o Novo Testamento possui um livro que conta os 

primórdios da Igreja de Cristo (Atos dos Apóstolos) e outro livro profético (Apocalipse) que revela o 

futuro da humanidade, a segunda vinda gloriosa de Jesus e as últimas coisas que acontecerão na 

Terra, como o Juízo Final. 

A Bíblia é um livro vivo e atual; é o livro mais vendido no mundo. Você a pode ler com atenção, com 

esperança e com a certeza de que Deus falará com você. Está escrito em Hebreus 4:12 “Porque a 

palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até 

o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos 

do coração.” 
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Comece lendo O Evangelho Segundo João. Como os capítulos são breves, você pode ler um capítulo 

em apenas dez minutos. No entanto, não se apresse, leia calmamente e tenha um lápis ou caneta à 

mão e sublinhe os versículos que tenham um significado especial para você.  

A sua leitura poderá também gerar perguntas. Assim, coloque um sinal de interrogação (?) na 

margem, ao lado do trecho que você quiser esclarecer, ou vá anotando suas dúvidas em um caderno, 

para esclarecimentos com os pastores e obreiros da igreja, ou com algum amigo cristão que possa 

ajudá-lo a entender.  

Após ler o Evangelho de João, leia a Epístola de Paulo aos Romanos. Você poderá também ler, 

concomitantemente, os livros de Salmos e Provérbios.  

Para estudar a Bíblia procure um lugar onde você se sinta tranquilo, mesmo sendo em um ônibus ou 

metrô, porque o importante é que você se sinta confortável para a leitura. Alguns acham que é melhor 

estudar a Bíblia pela manhã, enquanto outros preferem o horário do almoço, ou à noite. Seja qual for 

o horário escolhido por você lembre-se de meditar nas verdades da Palavra de Deus “dia e noite”. A 

Bíblia diz que quem assim o fizer será bem-sucedido: 

Salmo 1:1-3 Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho 

dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do 

Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de 

águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha; e tudo o que ele faz será 

bem-sucedido. 

Um excelente exercício espiritual é memorizar versículos da Bíblia e que tem efeitos na expansão do 

seu QI – Quociente de Inteligência Intelectual. Comece memorizando um versículo por semana e vá 

anotando aqueles que foram memorizados em um caderno à parte. 

Faça da leitura da Bíblia o seu hábito diário de alimentação e nutrição para a sua alma. Disse Jesus em 

Mateus 4:4Jesus, porém, respondeu: — Está escrito: “O ser humano não viverá só de pão, mas de toda 

palavra que procede da boca de Deus.” 

O ideal é que você leia a Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano. Estamos disponíveis para orientá-

lo(a) a fazer essa leitura de maneira eficaz e produtiva e a dar gratuitamente para você um “Plano de 

Leitura da Bíblia em Um Ano”. Quer saber? Você nunca mais será a mesma pessoa! 

Finalmente, você deve levar consigo a Bíblia para os cultos e sempre que alguém for fazer uma leitura 

de um ou mais versículos procure-os e acompanhe toda a leitura. Como já mencionado, caso não tenha 

familiaridade em localizar os livros da Bíblia, utilize o índice existente nas primeiras páginas de sua 

Bíblia. Não se preocupe em procurar no índice, pois logo você terá facilidade para encontrar com 

rapidez os livros, capítulos e versículos indicados para a leitura. Que tal memorizar esse dois? 

Salmo 119:11 “Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.” 

Salmo 119:105 “Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos.” 
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Segundo passo 

Mantenha uma vida de oração 

O que é a oração? A melhor definição encontra-se na Bíblia. Nenhum conceito filosófico ou teológico 

expressa com a mesma clareza e simplicidade o que ela significa. A oração é, segundo a Bíblia, uma 

via de mão dupla por meio da qual o crente, com o seu clamor, chega à presença de Deus, e Ele vem 

ao seu encontro, com as devidas respostas, como escrito em Jeremias 33:3 “Chame por mim e eu 

responderei; eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas, que você não conhece.” 

A oração é nossa linha de comunicação direta com Deus. Como vimos, não é monólogo, é diálogo: 

você fala e Deus ouve e depois Deus fala e você ouve. Na oração você fala diretamente com Deus 

acerca de si próprio e também em favor de outras pessoas. É que é chamado de “oração intercessória”. 

Ninguém melhor do que você conhece suas necessidades espirituais, sociais, afetivas, familiares, 

econômicas e físicas. Existem até necessidades que, por sua natureza e estratégias espirituais, não 

podem ser do conhecimento de mais ninguém, devendo o crente orar ao Senhor em segredo no seu 

íntimo. 

Devemos dedicar algum tempo para orar por nossos amigos, e também por nossos inimigos. 

Obviamente, orar por pessoas que nos fazem o mal é uma tarefa que exige mais amor, renúncia, e 

propósito de agradar a Deus e obedecer a sua Palavra, e dominar nossas emoções e sentimentos. 

Porém, nesse sentido Jesus foi absolutamente claro em Mateus 5:44,45 “Eu, porém, lhes digo: amem 

os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de 

vocês, que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e 

injustos.” 

A Bíblia diz ainda em Romanos 12:14,17: “Abençoem aqueles que perseguem vocês; abençoem e não 

amaldiçoem. ... Não paguem a ninguém mal por mal; procurem fazer o bem diante de todos”. 

Nesse mesmo sentido Cristo nos deixou o exemplo.  Estando ele pregado na cruz, pronunciou as 

seguintes palavras: “Mas Jesus dizia: — Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para 

repartir as roupas dele, lançaram sortes” (Lucas 23:34).  

Devemos orar por todas as pessoas, sejam elas conhecidas, ou não. Orar pelos enfermos, pelos 

desempregados, pelos presos, pelos perdidos, pela igreja e pelas autoridades constituídas, para que 

haja paz, prosperidade e justiça, como enfaticamente nos recomenda a Palavra de Deus em 1Timóteo 

2:1-4: Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de 

todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos 

vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso 

Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.” 

Orar é dialogar com Deus e não existe maior privilégio para o ser humano, que é mortal, do que ser 

admitido diante do Trono de Deus. É que em virtude da morte de Cristo, foi derrubada a parede de 
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separação que existia entre Deus e o homem, que fora causada desde o pecado de nossos primeiros 

pais, Adão e Eva. Assim, pelo sangue de Cristo nós temos acesso direto ao Trono do Pai, a qualquer 

dia e hora, e de qualquer lugar; basta que cheguemos com confiança diante de Deus, porque o acesso 

está livre. 

Está escrito em Hebreus 10:19,20: “Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no Santuário, 

pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua 

carne.”  

Ao orar não é necessário usar palavras que soam religiosas. Certa vez, Jesus repreendeu as pessoas 

que faziam de suas orações um espetáculo e que pensavam que, pelo muito falar e, por todo aquele 

palavrório, seriam ouvidas.  Então Jesus orientou os Seus discípulos para que eles fizessem orações 

simples e diretas a Deus, ensinando-os a chamar o Deus Todo-poderoso de “Pai nosso”. Orar, 

também, não é rezar, repetindo orações lidas ou decoradas, visto que orar é dialogar com o Pai.  

Ao orar não fique preocupado com o que falar, pois o Espírito Santo vai inspirá-lo a orar de forma 

inteligente e de acordo com as suas necessidades. Jesus, também, orientou os Seus discípulos no 

sentido de que quando orassem, não usassem de vãs repetições.  

A oração pode ser feita ajoelhado, em pé, sentado ou mesmo deitado. Pode ser feita em voz alta, 

sussurros ou em silêncio, apenas no meditar do seu coração para o coração de Deus. Cada um deve 

orar, em conformidade com suas possibilidades e condições físicas e de ambiente. Muitos consideram 

que ajoelhado é a melhor maneira para conversar com Deus, pois é uma demonstração de submissão, 

humildade e reverência. Normalmente, em nossas reuniões na igreja, oramos em pé no início, durante 

e no final dos cultos.  

A propósito de orar deitado, a Bíblia registra uma ocasião em que um rei estava acamado por doença 

e recebeu a visita de um profeta que lhe transmitiu um recado de Deus a respeito de sua morte 

iminente (“Morrerás, e não viverás” – 2 Reis 20:1,2,3). Esse rei, deitado como estava, virou seu rosto 

para parede e orou ao Senhor. O Senhor ouviu a sua oração e lhe concedeu mais quinze anos de vida. 

Em nossa igreja, temos o hábito saudável de orar ajoelhados sempre quando chegamos ao templo 

para participar de um culto. Assim, ao chegar ao templo escolha o lugar onde você vai se assentar e 

antes de assentar dobre seus joelhos e ore durante alguns minutos.  

A seguir apresentamos algumas sugestões para ajuda-lo(a) em seu compromisso de oração: 

1ª – Estabeleça orar regularmente ao levantar-se pela manhã.  

Ao se levantar peça ao Senhor que lhe dê um dia abençoado e que o guarde e livre de todos os perigos. 

Deus promete no Salmos 91:11,12 “Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que 

guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não 

tropece em alguma pedra.”  

Ore, também, antes de cada refeição, dando graças ao Senhor e abençoando sua alimentação. Ore, ao 

sair para uma viagem e também ao chegar. Ore, quando necessitar tomar uma decisão para que o 
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Espírito Santo lhe dê a revelação daquilo que deve fazer. Ore, ainda ao deitar-se, em atitude de 

gratidão ao Senhor, pois a Bíblia recomenda em Efésios 5:20 “dando sempre graças por tudo a nosso 

Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.”  

Mesmo que você tenha um ritmo de vida acelerado e repleto de afazeres, procure, reservar algum 

tempo no dia e destiná-lo para um momento de oração mais profunda, por menor que esse tempo 

pareça. Nossa sugestão é de 12 minutos diários de oração.  

Disse Jesus em Mateus 6:6,7 “Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que 

está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E, orando, não usem vãs 

repetições, como os gentios; porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos.” 

2ª – Ore ao Pai, em o nome de Jesus.  

A Bíblia nos ensina que devemos orar somente a Deus e a ninguém mais, pois não há outro deus ou 

santo (ou santa) que possa ouvir e responder às nossas orações. Assim, não podemos dirigir a nossa 

oração a qualquer pessoa viva ou morta, nem mesmo a anjos, ou a Virgem Maria, a mãe de Jesus. 

Temos de reconhecer na Virgem Maria a “bendita entre as mulheres”, e honrá-la e chamá-la, 

nominalmente, de a “bem-aventurada”. É o que a Bíblia recomenda em Lucas 1:46-49 “Então Maria 

disse: “A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, 

porque ele atentou para a humildade da sua serva. Pois, desde agora, todas as gerações me 

considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome”. 

No entanto, não podemos rogar a Deus em nome da Virgem Maria, mas em nome de Seu Filho Jesus, 

conforme orientação do próprio Cristo em João 14:13,14 “E tudo o que vocês pedirem em meu nome, 

isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu 

o farei.” 

Também não podemos orar pedindo o auxílio ou a intercessão de espíritos de pessoas que já 

morreram. Este é um ponto de proibição absoluta na Bíblia. Leiamos o texto de Deuteronômio 18:9-

13: “— Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes 

abomináveis daqueles povos. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua 

filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, 

necromante, praticante de magia, ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa 

é abominação ao Senhor; e por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses 

povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus.”  

A Bíblia condena a adoração e a oração a outro ser que não seja a Deus. Disse Deus em Êxodo 20:3-6 

“Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança 

alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore 

essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a 

iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço 

misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.” 
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É por isso que Jesus disse em João 14:6 “Jesus respondeu: — Eu sou o caminho, a verdade e a vida; 

ninguém vem ao Pai senão por mim.” 

Você pode levar as suas petições diretamente a Deus, o Pai, por meio de Cristo, o Filho. Assim, ao 

orar, tenha em mente que você está falando ao Pai, em o Nome de Jesus.  

É tudo muito simples: Aproxime-se de Deus como um filho aproxima-se de seu pai. Você é filho e Ele 

é seu Pai, cheio de amor. Ele o ama e ficará feliz por você comparecer em Sua presença, por meio da 

oração. Então, converse com Ele calma e claramente; abra o seu coração, e “não te apresses a sair da 

presença do Rei” (cfr. Eclesiastes 8:3). Posso assegurar-lhe com a mais absoluta certeza que o Senhor 

vai lhe entender e vai lhe compreender, como jamais alguém o entendeu.  

É nosso dever alertá-lo de algo errôneo que tem sido ensinado e praticado relacionado à oração, que 

diz respeito à arrogância e orgulho na forma de orar, no sentido de exigir que Deus faça isto ou aquilo, 

ou de pressioná-lo.   

Assim, é muito importante que você não ore determinando e comandando, como se você fosse Deus, 

ou ensinando Deus, ou exigindo algo como um direito seu, ou “encostando Deus na parede”, como 

tem sido ensinado em algumas igrejas. Pergunta-se: Quem é o homem para determinar alguma coisa 

ao Deus Todo-poderoso? Lamentavelmente, esse é um modismo ensinado por algumas igrejas 

evangélicas. Porém, é um grave erro doutrinário e teológico.  

 É, pois, necessário que ao se dirigir a Deus, nós o façamos com espírito humilde, de modo respeitoso, 

agraciado, honesto, confiante, obediente e reverente, porque Ele é digno de toda a honra, glória e 

louvor. Ele é Único, Eterno, Supremo, Majestoso, Todo-Poderoso, Santo, Justo e Amoroso! Aleluia!   

Assim, ore ao Pai, em o nome de Jesus, pedindo e confiando, pois como filho de Deus você tem o 

direito de pedir e de receber, como está escrito em 1 João 5:14,15 “E esta é a confiança que temos para 

com ele: que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que ele 

nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito.” 

Lembre-se que nós somos limitados na compreensão das coisas e que não sabemos como convém 

pedir. Porém, temos a ajuda do Espírito Santo que supre as deficiências de nossas orações, quanto ao 

melhor para nós, pois Ele conhece o nosso passado, o presente e o futuro. 

Romanos 8:26,27 “Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não 

sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E 

aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo 

com a vontade de Deus.” 

3ª – Entre na presença de Deus com um coração agradecido.   

A ação de graças é uma forma de celebrarmos a bondade divina, expressando, em palavras e gestos, 

o nosso reconhecimento e gratidão pelas misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, pela 

grandeza de Sua bondade e por Sua fidelidade, que é de geração em geração.  
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Nossa atitude ao orar deve ser como a do salmista Davi, expressa no salmo 69:30,31: “Louvarei com 

cânticos o nome de Deus; quero exaltá-lo com ações de graças. Isso será muito mais agradável ao 

Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e cascos.” 

A realidade é que Deus não está pedindo a sua conta bancária, ou a sua caderneta de poupança, ou 

qualquer bem que você possua. Obviamente, estamos sempre pensando como retribuir a bondade do 

Senhor. Nesse sentido, o salmista pergunta no Salmo 116:12-14 Que darei ao Senhor por todos os seus 

benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os 

meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo.”  

Esta era também a grande pergunta do profeta Miqueias 6:6-8: Com que me apresentarei ao Senhor e 

me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? 

Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com dez mil ribeiros de azeite? Darei o meu 

primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma? Ele já 

mostrou a você o que é bom; e o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia 

e ande humildemente com o seu Deus.” 

Destacamos [1] praticar a justiça, [2] amar a misericórdia e [3] andar humildemente com Deus. Isso 

implica em ser agradecido ao Senhor. A oração que expressa gratidão é uma oração agradável diante 

de Deus, segundo o exemplo de Jesus, em Mateus 11:25,26: “Por aquele tempo, Jesus exclamou: — 

Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos 

e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado.” 

4ª – Ore fervorosamente. 

A Palavra de Deus declara em Tiago 5:16 que “... Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.” 

Isso significa que, ao orar, você deve empregar ardor, zelo, energia, fervor, esforço, empenho, 

entusiasmo, dedicação e paixão à sua oração. Há, inclusive, um saudável hábito de buscar a Deus pela 

madrugada, ou na vigília da noite. Veja os seguintes textos: 

Salmo 63:1-4 Ó Deus, tu és o meu Deus; eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti; meu 

corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim, quero ver-te no santuário, para 

contemplar a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida; os meus lábios te 

louvam. Assim, eu te bendirei enquanto viver; em teu nome, levanto as mãos.” 

Salmo 88:13 “Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e de madrugada dirijo a ti a minha oração.” 

Provérbios 8:17 Eu amo os que me amam; os que me procuram me encontram. 

Os Evangelhos registram a vida de oração de Jesus. Ele orava pela manhã: “De madrugada, quando 

ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando” 

(Marcos 1.35). Ele orava à tarde: “Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. 

Ao anoitecer, ele estava ali sozinho” (Mateus 14:23). Jesus passava noites inteiras em comunhão com 

Deus: “Num daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus” 

(Lucas 6:12). 
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Orar não pode ser visto como ato de penitência para meramente subjugar a carne. Em nenhum 

momento a Bíblia traz essa ênfase. Oração não é castigo (assim como a leitura das Escrituras), ideia 

que alguns pais, equivocadamente, às vezes passam para os seus filhos, quando os ordena a orar como 

disciplina, por algum ato de desobediência. Ao contrário, orar é um privilégio para falar com o Pai e 

surge de maneira espontânea do coração daquele que ama a Deus, como forma de cultivar seu 

relacionamento com o Pai, o que resulta em sabedoria e crescimento espiritual. 

Colossenses 1:9 “Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de 

orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a 

sabedoria e entendimento espiritual.” 

Ao orar, devemos lutar contra todo mau pensamento e dúvidas que aparecerem em nossas mentes; 

lutar contra a dispersão do pensamento. Isso significa, também, que não podemos nos associar com 

pessoas ou igrejas que afirmam mais dúvidas, do que fé. É o que a Bíblia diz em Filipenses 4:8 

“Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que 

é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, 

seja isso o que ocupe o pensamento de vocês.” Então, ore fervorosamente. 

5ª – Ore persistentemente.  

Jesus ensinou que a persistência na oração produzirá resultados positivos. Ele disse em Mateus 7:7-

11 — Peçam e lhes será dado; busquem e acharão; batam, e a porta será aberta para vocês. Pois todo 

o que pede recebe; o que busca encontra; e, a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o 

filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, que 

são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará 

coisas boas aos que lhe pedirem? 

O que Jesus está ensinando é que não devemos hesitar em pedir, em buscar e em bater. Ele está nos 

dando a sua palavra que o Pai celestial ouve e responde. 

Ao orar, você não pode deixar se levar pelas dificuldades e aparentes impossibilidades pois o segredo 

está em perseverar na oração. Isto implica dedicar-se à oração; não é orar de vez em quando; não é 

orar quando tiver tempo, ou quando conseguir levantar-se mais cedo, ou quando for possível. 

A palavra perseverar quer dizer persistir, conservar-se firme num propósito, fazer com constância, 

dar continuidade, insistir, teimar; ir até o fim. Veja que abandonar e renunciar são palavras contrárias 

de perseverar. Assim, não desista; peça, e busque, e bata; você receberá. Apenas, espere com paciência 

no Senhor, porque conforme a Bíblia nos diz em Eclesiastes 3:1 “Tudo tem o seu tempo determinado, 

e há tempo para todo propósito debaixo do céu.” 

Quando oramos e nada acontece isso significa que Deus não está ouvindo? Se alguma vez você já 

sentiu que parece que suas orações não têm valor saiba que suas orações são fundamentais. 

Queremos sugerir que você ore por algo impossível do ponto de vista humano e persista até o fim, 

até suas orações serem concluídas. 
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6ª – Ore especificamente.  

É muito importante ser específico em orações porque nossas necessidades, projetos e ideias têm nomes 

específicos. Igualmente, se as pessoas lhe pedirem que ore por elas, trate de manter uma lista por 

escrito, com o nome, a necessidade específica e a data. Quando você achar que o pedido foi atendido, 

agradeça ao Senhor durante alguns dias e então retire o nome da lista, para dar espaço a outros nomes. 

Disse Jesus em Mateus 16:19 “Eu lhe darei as chaves do Reino dos Céus; o que você ligar na terra terá 

sido ligado nos céus; e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus.” 

É claro que há um tipo de oração em que oramos única e exclusivamente para adorar a Deus e para 

ter comunhão com Ele, sem que nada mais tenhamos por objetivo a receber, senão nos aproximarmos 

mais do Pai. Então, você ora só para adorar ao Senhor.  

Porém, pode ocorrer que tenhamos necessidades concretas, mas que não definimos em nossas 

orações, quando gostaríamos de obter respostas específicas às nossas petições. Então, ao orar, você 

deve saber o que quer da parte de Deus, e ser específico a respeito da sua necessidade, ou da 

necessidade de outrem, pelo qual você intercede, orando de forma objetiva e com propósito. 

É claro que nossas orações feitas em nome de Jesus devem estar em harmonia com a pessoa, o caráter 

e a vontade de nosso Senhor. Assim, nossas orações devem ser feitas segundo a vontade de Deus que 

muitas vezes nos é revelada pela Sua Palavra, prevalecendo a Sua boa, agradável e perfeita vontade 

em nossas vidas, para que a superior vontade de Deus nos dirija e reine em nosso mundo, a fim de 

que realizemos tudo quanto Ele projetou para nós. 

Mateus 6:10 “Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.” 

7ª - Ore confiadamente.  

Em qualquer circunstância da vida, mesmo em tempos de tentações, confusões, vergonhas, dores, 

perdas ou sofrimentos podemos orar com a confiança que o Senhor nos ouve, e nos compreende, e 

nos trata como filhos amados. Não tenha medo de se aproximar de Deus em razão das circunstâncias. 

A Bíblia nos diz em Hebreus 4:16 “Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim 

de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno.” 

Sugiro que você faça uma pausa nesta leitura e tenha agora um momento de oração. Fale com o Pai e 

agradeça-lhe por tudo quanto Ele tem concedido a você e peça-lhe para ajudá-lo durante toda a sua 

vida, e que lhe dê sabedoria, unção e poder do Espírito e tudo quanto mais seja necessário para o seu 

crescimento, a fim de que você tenha uma vida que glorifique o nome de Jesus Cristo. Finalize sua 

oração dizendo assim: “Pai, estou orando em o nome de Jesus, e pela fé eu já agradeço pelas bênçãos 

recebidas de Sua divina mão. Amém. Amém.” 
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Terceiro passo 

Participe regularmente das atividades da igreja 

Nós nos reunimos regularmente para cultuar a Deus em nosso templo, em dias da semana e horários 

previamente designados. Por que vamos ao templo? O que vamos fazer lá?  

O culto é um momento de oração, louvor, adoração, estudo da Bíblia e de comunhão entre os irmãos. 

Para o seu eficaz crescimento na fé, na graça e no conhecimento, é essencial que você congregue 

regularmente na sua igreja. É que o relacionamento e a comunhão com outros seguidores de Cristo, 

bem como o louvor, a adoração e a oração coletivos, e o ensino da Palavra de Deus, ministrado pelos 

pastores e mestres que Deus coloca na igreja, são aspectos vitais para o seu crescimento espiritual.  

É importante que você tenha consigo um caderno e caneta ou lápis para anotar dados relativos à 

pregação que for feita, e também alguma palavra que sinta ser relevante para a solução de algum 

problema em sua vida, ou para uma decisão que você precisa tomar. É na Casa do Senhor que nós 

somos instruídos. Veja os seguintes textos: 

Apocalipse 3:6” Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.” 

Salmo 122:1 Alegrei-me quando me disseram: “Vamos à Casa do Senhor.” 

Hebreus 10:25 Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos 

admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o Dia se aproxima. 

Atos 2:46,47 Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam 

as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de 

todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. 

O apóstolo Paulo apresenta um roteiro para uma reunião na igreja em 1º Coríntios 14:26 Que fazer, 

então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino, este traz uma 

revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. 

Posto isto, podemos destacar três propósitos para que nos congreguemos: 

1º – Nós nos reunimos para louvar e adorar a Deus.  

Louvor significa reconhecer as virtudes e atributos de Deus e proclamá-los às pessoas. Adorar a Deus 

é atribuir a Ele o maior valor, porque Ele é digno. 

O louvor e a adoração são fundamentais no culto, porque juntos declaramos principalmente por meio 

da música e do cântico quem Deus é, e aquilo que Ele tem feito e aquilo que Ele fará em nós (Efésios 

5.18-21). 

O louvor também tem a função de preparação de nossos corações para recepcionar a poderosa Palavra 

de Deus que logo mais será pregada. 
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 2º – Nós nos reunimos para termos comunhão uns com os outros. 

Estamos juntos para adorar e louvar a Deus, mas também para orarmos uns pelos outros, e levarmos 

as cargas uns dos outros, e apoiar-nos mutuamente, e edificarmo-nos uns aos outros, e exortarmo-nos 

uns aos outros; tudo isso, em amor (1João 1:7; 1Pedro 4:7-10). 

O apóstolo Paulo nos admoesta em Romanos 12:15 Alegrem-se com os que se alegram e chorem com 

os que choram. 

3º – Nós nos reunimos para ouvirmos e compartilharmos a Palavra de Deus. 

O ensino da Palavra de Deus tem lugar de destaque nos nossos cultos. A Palavra de Deus é o poder 

de Deus para transformar, salvar e curar as nossas vidas. Ela é alimento para a nutrição de nossas 

almas a fim de que cresçamos até atingir a perfeição projetada pelo Pai.  

Colossenses 3:16,17 Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se 

mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com 

gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor 

Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. 

Ao longo de todas as Escrituras vemos o modelo do povo de Deus como uma comunidade; como um 

grupo de pessoas que trabalham juntas para o benefício mútuo e também para a igreja, como um todo. 

O próprio Jesus ia regularmente à sinagoga, aos sábados (Lucas 4.16) e seu exemplo deve nos mostrar 

a importância da comunidade, enquanto “igreja local”. 

Assim, embora o seu relacionamento com Cristo seja algo pessoal, Deus nunca quis que fosse solitário 

e particular, mas em comunhão com outros filhos Seus. Com efeito, o conceito de “cristão autônomo” 

ou “cristão solitário”, independente do corpo não é bíblico. 

Seguir a Cristo inclui integrar-se em Seu corpo, que é a Igreja. Embora, aqui, a palavra Igreja descreva 

a totalidade dos crentes que vivem no mundo - a Igreja invisível e universal formada por todos os 

crentes em todas as partes da terra) - nós podemos, também, aplicá-la aos crentes de determinado 

lugar, isto é, a “igreja local”.   

É necessário, no entanto, que entendamos que a igreja não é uma mera organização jurídica, nem um 

edifício de tijolos, ferros e argamassa onde nós nos reunimos, A noção de Igreja ultrapassa o caráter 

civil associativo e o predial arquitetônico para projetar-se como um corpo vivo, do qual cada um de 

nós é parte integrante, indispensável e interconectada desse organismo, com funções específicas a 

serem desempenhadas, segundo a graça que Deus concedeu a cada um, como nos ensina a Bíblia em 

Romanos 12:4,5  

“Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem 

todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada 

membro está ligado a todos os outros” – Romanos 12:4,5 Porque assim como num só corpo temos 

muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora 

sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. 
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Novamente o apóstolo Paulo nos dá uma explicação mais pormenorizada em 1 Coríntios 12:12-27: 

Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, 

constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós 

fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós 

foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé 

disser: “Porque não sou mão, não sou do corpo”, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido 

disser: “Porque não sou olho, não sou do corpo”, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo 

fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os 

membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, 

onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer 

à mão: “Não precisamos de você.” E a cabeça não pode dizer aos pés: “Não preciso de vocês.” Pelo 

contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem 

menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos 

revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. 

Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que 

não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem, com igual cuidado, em favor uns dos 

outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele; e, se um deles é honrado, todos 

os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e, individualmente, membros desse 

corpo. 

Como você já nasceu de novo ao dizer “sim” para Jesus, tornar-se membro da igreja é próximo passo 

que você deverá dar.  

Então, quando você pensar em Igreja tenha em mente o conjunto de pessoas que compõem o corpo 

de Cristo. Igreja não é o edifício onde nós nos reunimos ou a estrutura jurídica associativa, que cumpre 

preceitos legais. 

A realidade é que todos nós precisamos de pessoas com as quais possamos estar completamente 

abertos para compartilhar nossas vidas e dificuldades. A igreja é esse ambiente de paciência com os 

que fraquejam, de fraternidade e de amor, onde nós nos esforçamos para cumprir o que a Bíblia diz 

em Gálatas 6:1,2: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês, que são espirituais, 

restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja 

também tentado. Levem as cargas uns dos outros e, assim, estarão cumprindo a lei de Cristo. 

É fato que todos nós sabemos que vivemos em uma sociedade de alta tecnologia, mas de pouco 

contato pessoal, na qual as pessoas estão cada vez mais individualistas e solitárias, apesar de 

virtualmente interconectadas em redes de relacionamentos. Na verdade, Jesus predisse que isso 

aconteceria em Mateus 24:12 E, por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. 

Também, a respeito dos dias que precedem ao Arrebatamento, o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 

3:1-5 Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os seres humanos 

serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, 

ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, 
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traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de 

piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. 

Não obstante essa realidade, a comunhão gerada no corpo de Cristo, por força do amor de Deus que 

é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, faz que vivamos uma fraternidade, como em 

Efésios 4:15,16 Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, 

de quem todo o corpo, bem-ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa 

cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. 

Reforçando: Os seguidores de Jesus Cristo se reúnem para ter comunhão e encorajar uns aos outros 

nas áreas de crescimento espiritual e emocional. Compartilhamos e aprendemos uns com os outros e 

nos animamos mutuamente, como preconizado em Hebreus 10:24,25 Cuidemos também de nos 

animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é 

costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o 

Dia se aproxima. 

É de ser destacado também que, recentemente, respeitáveis pesquisas estão mostrando que aqueles 

que frequentam uma igreja e participam dos cultos, comparados aos que não fazem isso regularmente:  

 Têm menor probabilidade de sofrer de abuso de drogas 

• Têm maior probabilidade de ser sexualmente responsáveis 

• Estão menos envolvidos em comportamentos arriscados 

• Têm maior probabilidade de praticar ética relacionada aos negócios e ao trabalho 

• Têm maior probabilidade de desfrutar de uma comunidade social mais rica e de grupos de 

apoio 

• Têm maior probabilidade de revelar níveis mais elevados de autoestima e eficácia pessoal 

• Têm maior probabilidade de aceitar melhor as perdas como a morte de familiares, 

calamidades, complicações de saúde etc. 

• Têm maior probabilidade de abrigar emoções positivas como o amor, o perdão, a satisfação 

etc. 

• Têm menor probabilidade de abrigar emoções negativas como o medo, a culpa, a hostilidade, 

a raiva, o ciúme etc. 

Concluímos convencidos de que o envolvimento de alguém com uma igreja é uma grande fonte de 

bênçãos para a vida dessa pessoa, tanto física quanto emocional e espiritualmente. Como nossos 

cultos são transmitidos ao vivo pela internet, quando você não puder ir pessoalmente ao templo, nos 

dias e horários respectivos, acesse www.adcamp.org.br, porém, não deixe de ouvir o que o Espírito 

Santo diz à igreja quando nós nos reunimos.  

 

http://www.adcamp.org/
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Quarto passo 

Obedeça a Cristo no batismo em água. 

O batismo em água é uma afirmação e referência de arrependimento e que você nasceu para uma 

nova vida com Cristo. É, pois, uma demonstração pública de sepultamento da velha natureza e do 

velho estilo de vida quando aceitamos a Cristo, como mencionado em Romanos 6:4: Fomos sepultados 

com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória 

do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. 

Cabem alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, o batismo não é um rito de passagem ou prática 

necessária para ser participante do corpo de Cristo. Você foi batizado no Corpo de Cristo quando 

disse “sim” para Jesus. O batismo em água conforme Jesus instituiu e ordenou é símbolo do que já 

ocorreu com a natureza interior quando a pessoa crê na mensagem do evangelho de Cristo. 

A nova vida proveniente de Deus não decorre das águas batismais, mas de dizer “sim” para Jesus. 

Assim, não é da água do batismo que surge o novo homem. O batismo não é essencial à vida 

proveniente de Deus, porém, aqueles que creem na mensagem do evangelho, dentro das 

possibilidades humanas, devem também participar da figura que representa o verdadeiro batismo na 

morte de Cristo, que é o batismo na água, por obediência a Cristo. Na Bíblia o batismo em água não é 

tratado como algo facultativo, mas como uma ordenança do Senhor Jesus. 

Desse modo, você deve fazer planos para ser batizado tão rapidamente quanto possível, como 

complemento de sua declaração pública de fé na pessoa maravilhosa de Jesus. Mediante o batismo 

você estará declarando a sua fé em que morreu para a velha vida, e que se tornou uma nova pessoa 

em Cristo. Ao ser submerso na água, e ao sair dela, você dá uma demonstração visível aos que estão 

observando, ajudando-os a entender que você realmente recebeu uma nova vida em Cristo. 

 O batismo é uma demonstração de sua fé no sepultamento e na ressurreição de Jesus Cristo. O quadro 

da imersão ajuda-nos a entender a verdade fundamental do Evangelho de que “Cristo morreu pelos 

nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as 

Escrituras” (1Coríntios 15:3,4). 

O batismo também atesta a sua fé numa ressurreição futura dos mortos. Mediante o batismo, você diz 

que caso morra antes da volta de Jesus sabe que Ele ressuscitará o seu corpo incorruptível, quando 

voltar. 

Sendo assim, o batismo é ainda uma oportunidade especial para compartilhar sua fé em Cristo com 

sua família e amigos. Convide-os para assistir ao seu batismo, pois este é um dos melhores 

testemunhos que você pode dar às pessoas que ama e deseja que aceitem a Cristo. Depois do culto do 

seu batismo poderá convidá-los para um jantar ou um lanche. 

Enquanto você espera por seu batismo poderá conhecer melhor a Palavra de Deus e também a nossa 

igreja por meio de um curso de preparação especial para o batismo. Fale com um de nossos pastores 
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ou obreiros a respeito desse curso que é ministrado todos os domingos, no horário da Escola Bíblica 

Dominical (das 9h às 10h30), mas que poderá, também, ser ministrado em um dia da semana, em sua 

residência.  

Muitas vezes, o batismo em água é acompanhado por dons especiais e bênçãos do Espírito Santo. Vá 

ao batismo com a esperança de que o Espírito Santo ministre poderosamente a você, por intermédio 

desse ato de obediência e de testemunho público ao mundo de sua união com Cristo.  

Embora a ordenança e o ensino sobre o batismo ocupem uma parte importante do cristianismo, 

todavia, esse assunto tem sido tema de controvérsias, quer no sentido de sua significação, quer no de 

sua realização. O entendimento esposado pelas Assembleias de Deus tem como fundamento o texto 

de Atos 2:38-41, quando no dia de Pentecostes, depois da palavra de Pedro: “Arrependam-se e cada 

um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados”. A seguir os 

apóstolos logo batizaram quase três mil pessoas, numa demonstração pública e clara de 

arrependimento, de fé em Jesus e do desejo de segui-Lo por todos os dias de vida.  

Eis a razão por que nossa Igreja não admite o batismo infantil (bebês). A criança só pode ser batizada 

ao alcançar uma idade de discernimento e de capacidade de escolha pessoal. A sugestão é que seja 

batizada a partir dos 12 anos de idade, quando a criança tem mais entendimento próprio.  

De qualquer forma, não tendo a criança praticado pecados para que se arrependa, e considerando que 

nas palavras de Jesus em Marcos 10:14 “Deixem que os pequeninos venham a mim; não os impeçam, 

porque dos tais é o Reino de Deus”, podemos afirmar que o batismo infantil não preenche os 

requisitos para a sua realização.   

Normalmente, o pastor que realiza o batismo faz as seguintes perguntas: [1] Você crê que Jesus 

perdoou os seus pecados? [2] Está disposto a segui-Lo todos os dias de sua vida? Então, diante da 

confissão do candidato ele pronuncia as seguintes palavras: “Segundo o seu testemunho de fé eu te 

batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo”. A seguir submerge completamente o corpo 

do batizando na água. Esta fórmula de batismo encontra-se registrada em Mateus 28:19: Portanto, vão 

e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

O ponto mais polêmico acerca do batismo diz respeito ao modo de efetuá-lo: se deve ser por imersão, 

ou por aspersão, ou por efusão (derramamento). Com fundamento em muitos textos da Bíblia, que 

apontam o batismo como símbolo de morte e sepultamento, a doutrina das Assembleias de Deus é 

pelo batismo por imersão total do corpo em águas, segundo o modelo do Novo Testamento. 

Para entender melhor esse e outros pontos do cristianismo, sugerimos que você faça nosso curso de 

discipulado, ministrado em nossa igreja, todos os domingos, no horário da Escola Bíblica Dominical 

(das 9h às 10h30). 
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Quinto passo 

Permita que o Espírito Santo 

o encha e controle sua vida. 

A salvação que você recebeu por meio de Jesus Cristo resultará em grandes mudanças no seu modo 

de vida pessoal, com reflexos em suas áreas de relacionamentos. Será normal que seus familiares, 

amigos e colegas “estranhem” sua paz, calma, serenidade, tranquilidade, mansidão, segurança e 

alegria.  

Quando você disse “sim” para Jesus, aceitando-O como o Seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio 

residir em você. É o Espírito Santo quem lhe dá poder para vencer e viver a nova vida em Cristo.  

Na verdade, antes de você vir a Jesus, o Espírito Santo já desenvolvia intensa atividade para atraí-lo 

a Cristo, pois é Ele quem convence o homem de que é um pecador e que Deus o ama, bem como da 

justiça de Deus e do Juízo Final. 

Agora que você é de Cristo, o Espírito Santo continua trabalhando para produzir em você o 

verdadeiro caráter de Jesus em sua vida, nominado na Bíblia como fruto do Espírito, cujos aspectos 

estão relacionados em Gálatas 5:22,23: “Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, paciência, 

amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei”. 

É impossível, pelo esforço humano, por mais disciplinado que alguém seja, conseguir viver a vida 

cristã e pelo próprio esforço, capacidade e desempenho apresentar os atributos que relacionamos em 

Gálatas, quer em seu aspecto psicológico, quer espiritual. Entretanto, ao permitir que o Espírito Santo 

produza Seu fruto em nossas vidas entramos em um estado automático de emoções e de sentimentos 

positivos que podem ser traduzidos como “fruto do Espírito Santo”. 

Depois de Sua ressurreição e pouco antes de ascender ao céu, Jesus chamou Seus seguidores e disse-

lhes que eles receberiam algo mais, em Atos 1:8 Mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o 

Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e 

até os confins da terra. 

Sobre o batismo com o Espírito Santo 

De acordo com o Novo Testamento, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência enviada pelo 

Senhor Jesus Cristo subsequente à experiência de conversão. Como registrado no Evangelho de Lucas, 

o próprio Jesus o descreveu como sendo "a promessa do Pai", por meio da qual os crentes em Cristo 

receberiam o "poder do alto." (Lucas 24:49) De acordo com o Livro de Atos Jesus ainda se refere ao 

batismo com o Espírito Santo como uma experiência através da qual os seus discípulos receberiam 

poder para pregar o evangelho (Atos 1:8).  

A Bíblia diz que logo depois de sua ressurreição, conforme Atos 1:4,5 E, (Jesus) comendo com eles, 

deu-lhes esta ordem: — Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês 
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ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o 

Espírito Santo, dentro de poucos dias. 

Assim, podemos afirmar que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência cristã distinta da 

recepção do Espírito Santo. A base bíblica está fundamentada na descrição do Pentecostes em 

Jerusalém, em (Atos 2:1-4) comparando com a recepção do Espírito Santo em João 20:21,22 E Jesus 

lhes disse outra vez: — Que a paz esteja com vocês! Assim como o Pai me enviou, eu também envio 

vocês. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: — Recebam o Espírito Santo. 

A Bíblia também fala que o Espírito Santo concede dons espirituais, tais como os dons de profecia, de 

curas e o de falar e/ou interpretar uma variedade de línguas, entre outros. Diferentemente das 

Assembleias de Deus, algumas igrejas evangélicas acreditam que esses dons foram derramados 

apenas aos cristãos do tempo do Pentecostes. Nós cremos que o batismo com o Espírito Santo e dons 

espirituais estão ainda hoje disponíveis, comparando a explicação de Pedro em Atos 2:39 Porque a 

promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos 

aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. 

Pelo significado do evento Pentecostes leiamos Atos 2:1-4 Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 

estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento 

impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, 

línguas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito 

Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. 

Esse mesmo poder está disponível para você hoje! É certo que você recebeu o Espírito Santo quando 

disse “sim” para Jesus, mas agora pode ser cheio da Sua plenitude, mediante o batismo com o Espírito 

Santo, cuja evidência é falar em outras línguas. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, 

saiba que Jesus é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo e que Ele quer realizar esse revestimento 

de poder em sua vida. 

Referindo-se à experiência que em breve teriam no dia de Pentecostes, Jesus disse aos primitivos 

crentes, conforme Atos 1:5 Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados 

com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. 

Você poderá orar e pedir ao Senhor que o batize com o Espírito Santo. Participe das reuniões de oração 

(terças e quartas) e das vigílias e, quando você menos esperar, falará novas línguas, como evidência 

do batismo no Espírito Santo. Ore dizendo: “Jesus, me batiza com o Espírito Santo”. Persista assim e 

de repente você começará a sentir uma alegria maravilhosa jorrando em seu interior. Dê vazão a esse 

sentimento abrindo a sua boca em louvores a Deus: Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor!  

Onde quer que você esteja agora deixe que o Espírito Santo derrame o Seu poder em você e permita 

que de seu interior brotem rios de água viva, e em o nome de Jesus, comece a falar em outras línguas. 
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Sexto passo 

Vença a tentação e o pecado. 

A tentação é um fato da vida de todos os seres humanos. Todavia, você não tem que ceder à tentação, 

pois o sangue de Jesus nos garante vitória sobre a tentação e o pecado. O Espírito Santo nos ajuda em 

nossas fraquezas para que vençamos a tentação.  

Até o próprio Cristo foi tentado. Ele enfrentou as mesmas tentações que nós enfrentamos. Ele teve de 

segurar a língua, controlar os pensamentos, dominar os desejos sexuais, enfim, tudo que existe na 

natureza humana que poderia ser deturpado. Mas Ele não pecou! O Senhor Jesus não cedeu à tentação 

nenhuma vez!  

É por isso que Jesus é um sumo sacerdote que entende os nossos problemas. A Bíblia diz em Hebreus 

4:14-16: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, 

conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se 

compadecer das nossas fraquezas; pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa 

semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de 

recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. 

É importante que você entenda que a tentação não é um pecado. O pecado acontece quando cedemos 

à tentação, ou caímos em tentação. É também importante que saibamos que a tentação começa na 

mente, razão pela qual é aí que ela deve ser imediatamente resistida e vencida. 

Gostaríamos de dizer-lhe que você não está sozinho na luta para vencer a tentação. É importante que 

saiba que pode procurar ajuda em Jesus para vencê-la, conforme a Bíblia diz em Hebreus 2:18 Pois, 

naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. 

Ao ser tentado não entre em pânico; olhe para Cristo porque ele lhe dará o livramento. O apóstolo 

Paulo afirma em 1 Coríntios 10:13 Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana; 

mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar; pelo contrário, 

juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. 

No entanto, você deve estar atento porque trata-se de um laço sofisticado para atraí-lo(a). O próprio 

Jesus falou em Mateus 26:41 Vigiem e orem, para que não caiam em tentação; o espírito, na verdade, 

está pronto, mas a carne é fraca. 

Então, você pode detectar e vencer a tentação com vigilância, jejum, oração e leitura da Palavra de 

Deus. Faça isto em louvor, honra e glória ao nome de Jesus, pois nos momentos de maiores 

dificuldades Ele lhe dará o escape. 

E se eu pecar?  

Ainda há esperança quando pecamos. A Bíblia diz em 1 João 2:1,2 Meus filhinhos, escrevo-lhes estas 

coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, 
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o Justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados — e não somente pelos nossos próprios, mas 

também pelos do mundo inteiro. 

A graça de Deus, que criou um modo para que os seus pecados passados fossem perdoados, ainda se 

estende aos que agora andam na luz da verdade, porém, de vez em quando, ou acidentalmente, dão 

um passo em falso. O sangue de Jesus que purificou você, o pecador, é o mesmo sangue que agora 

purifica você, o filho de Deus, quando peca. 

1 João 1:7-9 Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o 

sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, 

a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel 

e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 

É importante que você entenda que se e quando pecar Satanás vai tentar destruir você com “excessiva 

tristeza”. Vejamos o que diz a Bíblia com respeito ao perdão de alguém que causara enorme tristeza 

no meio dos irmãos, em 2 Coríntios 2.7-11 De modo que, agora, pelo contrário, vocês devem perdoar 

e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, peço que vocês 

confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova 

de que, em tudo, vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois 

o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para 

que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. 

O Pai não deseja matar os filhos que dele se afastaram, mas ele quer curá-los. Seja sincero diante de 

Deus e diga a ele: “Pai, pequei perante ti, por favor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor me perdoe e me 

ajude a vencer”.  

Talvez o fardo da sua transgressão seja tão pesado que você precise da ajuda, do incentivo e da 

intercessão de um companheiro cristão. Nesse caso, fale com o pastor, ou com um amigo cristão de 

sua confiança. Tiago 5:16 Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, 

para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. 

E, por fim, levante-se e continue a sua caminhada cristã. Aconteça o que acontecer não perca de vista 

a esperança da salvação que o impulsionou no princípio a dizer “sim” para Jesus.  

Apocalipse 2:5 Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. 

Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. 
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Sétimo passo 

Seja uma testemunha de Jesus. 

Testemunhar é compartilhar a alegria da nossa salvação com outras pessoas. Você testemunha de 

Jesus ao expressar o que Ele fez e o que Ele significa para você. Testemunhar é compartilhar de Cristo, 

como Filho de Deus e Salvador da humanidade. Há promessas para os que testificam de Jesus. Ele 

disse em Mateus 10:32,33 — Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o 

confessarei diante de meu Pai, que está nos céus; mas aquele que me negar diante das pessoas, 

também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. 

Somos testemunhas de Jesus quando compartilhamos o amor de Deus e isso pode ser expresso de 

várias formas, inclusive, com o nossa vida, porque um exemplo vale mais do que mil palavras. O 

apóstolo Paulo disse em Romanos 14:7,8 “Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre 

para si. Porque, se vivemos, é para o Senhor que vivemos; se morremos, é para o Senhor que 

morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor” Em outras palavras, a sua vida 

influencia a vida de outras pessoas: parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de estudo, 

irmãos de fé, pessoas em encontros ocasionais etc.  

Assim, em todos os relacionamentos você deve portar-se como um embaixador de Jesus Cristo, 

porque onde você estiver, estará representando a pessoa maravilhosa de Jesus, conforme 2 Coríntios 

5:20 “Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em 

nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus.”  

Como podemos ser uma testemunha de Cristo? 

1º – Testemunhamos de Cristo pela comunicação verbal ou escrita do Evangelho. 

O evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que n’Ele crê. Por ter dito 

“sim” e seu coração estar cheio de Jesus, e por isso, se você permitir, sua boca se abrirá 

automaticamente para compartilhar uma palavra a respeito d’Ele. Você também poderá compartilhar 

Jesus por meio de mensagens em suas redes sociais. Foi o próprio Jesus quem disse em Mateus 12:34 

Porque a boca fala do que está cheio o coração. 

Na realidade, Deus sempre coloca em nosso caminho pessoas cujos corações são terra preparada para 

a semeadura da Palavra de Deus. Cabe a nós romper o silêncio e comunicar a elas o amor de Deus e 

o que Ele fez por nós, e pode fazer por elas. 

Você pode começar contando exatamente como começou a ter um relacionamento com Cristo; ou 

como Deus mudou a sua vida. Pode também compartilhar as coisas maravilhosas que Deus está 

realizando em nossa igreja. Experimente encaminhar uma conversa sobre qualquer assunto para a 

Palavra de Deus. Você vai observar que não é difícil mudar o rumo de uma conversa para coisas 

espirituais, porque todos têm os seres humanos têm fome de Deus, como disse Agostinho: “Fizeste-

nos para Ti e inquieto está nosso coração enquanto não repousar em Ti” 
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2º – Testemunhamos de Cristo pela maneira como vivemos nos ambientes em que estamos 

inseridos.  

Como seguidores de Cristo somos chamados a ter um comportamento social impecável e exemplar, 

pois a Palavra de Deus está acima e além das regras de etiqueta e de convivência. Isso implica ser 

pontual nos horários combinados; ético nos negócios, nas relações de trabalho e profissional; pagar os 

tributos; ser ambientalmente responsável; ser educado e gentil com todos; nunca inconveniente; falar 

a verdade e ser firme e gentil, e mesmo quando expressar discordância, fazê-lo de forma respeitosa e 

sempre em tom de voz agradável; evitar atitudes que possam ser mal interpretadas; não revelar 

segredos que lhe foram confiados, enfim, ser um exemplo de fé, constância, respeito, confiança e amor 

para com todos.  

Diz-nos a Bíblia em 1 Pedro 2:11-17 Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que 

se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio 

dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês 

praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda 

instituição humana, quer seja ao rei, como soberano, quer seja às autoridades, como enviadas por ele, 

tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a 

vontade de Deus, que, pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como 

pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal; pelo contrário, vivam 

como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. 

Isso tem muito a ver com o nosso vocabulário que deve ser imune às gírias, palavrões e expressões 

chulas e maliciosas, bem como ao nosso comportamento, o qual deve ser a expressão da nova vida 

que recebemos de Cristo.  

Destacamos as seguintes orientações contidas na Palavra de Deus como regras para o viver:   

Colossenses 4:5,6 Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. 

Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem 

responder a cada um. 

1 Timóteo 5:1-3 Não repreenda um homem mais velho; pelo contrário, exorte-o como você faria com 

o seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas, como mães, e as mais jovens, 

como irmãs, com toda a pureza. Honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. 

Efésios 4:25-32. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque 

somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre 

a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava não roube mais; pelo contrário, trabalhe, 

fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não 

saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme 

a necessidade, e, assim, transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, 

no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer 

amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam 
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bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em 

Cristo, perdoou vocês. 

Colossenses 3:8-10 Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, 

maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se 

despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para 

o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. 

Devo corrigir o que fiz de errado no passado? 

Antes do arrependimento vivíamos sob os conceitos do mundo, e nossos valores estavam 

contaminados. A partir do momento em que cremos no Senhor Jesus, todos os nossos pecados foram 

perdoados. Corrigir o passado no que se refere às dívidas e pendências que temos, notadamente 

patrimoniais, não é para obtenção do perdão de Deus; trata-se de evidência da presença de Cristo em 

nossas vidas. Realmente, quando a nova vida entra em nós somos convencidos pelo Espírito Santo a 

corrigir erros do passado.  

Entendamos que diante de Deus estamos perdoados. Porém, diante dos homens é preciso pagar 

nossas dívidas, restituir coisas que porventura retemos indevidamente, e ressarcir danos que 

eventualmente causamos a outrem. Obviamente, existem situações em que a restituição ou correção 

do erro será humanamente impossível de ser realizada. Há também situações em que procurar 

ofendido vai ocasionar maiores prejuízos. Nessa hipótese o perdão deverá ficar entre você e Deus.   

No entanto, havendo a possibilidade de restituição peça orientação ao Espírito Santo, converse antes 

com o pastor de sua igreja, e em oração apresente ao fendido um plano de pagamento ou uma maneira 

de restituir ou de corrigir o erro praticado. O nome do Senhor há de ser glorificado com sua atitude e 

vai demonstrar na prática que você é uma nova pessoa em Cristo Jesus.  

3º – Testemunhamos de Cristo pela nossa aparência pessoal.  

Como representante de Cristo o cristão deve ser modesto na maneira como se apresenta, a fim de que, 

sem palavras, possa evidenciar que Cristo é o destaque em sua vida, e não suas roupas de luxo, joias 

caríssimas, plástica corporal, musculatura, bens etc.  

Por igual razão, a aparência exterior dos seguidores de Cristo deve ser caracterizada por asseio, 

higiene corporal e limpeza, como efeito e demonstração da purificação que foi realizada em seu 

interior, pelo perdão dos pecados e a salvação. O apóstolo Pedro dá uma orientação em 1 Pedro 3:3,4 

Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas 

que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de 

grande valor diante de Deus. 

O apóstolo Paulo também recomenda, em 1Timóteo 2:9,10 Da mesma forma, que as mulheres, em 

traje decente, se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou 

roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. 
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A vestimenta mais importante do(a) discípulo(a) de Cristo é interna e espiritual. Ao aceitar a Cristo 

ele(a) remove os panos sujos de pecado e de maus pensamentos, e substitui por novas roupas de 

santidade e entendimento da vontade de Deus para a sua vida (veja Colossenses 3:1-17).  

É preciso entender que o cristão deve ter coragem moral e independência para não ser escravo das 

tendências da moda e do marketing. Isso não significa, todavia que, por seguir a Cristo, ele deve ter 

trajes e aparência pessoal de forma que seja objeto de ridículo perante a sociedade. É possível se vestir 

modesta e saudavelmente, utilizar joias e acessórios, fazer uma maquiagem leve e ter aparência 

pessoal elegante, visto que por efeito da salvação recebemos sabedoria que aprimora nosso bom gosto 

e nos capacita a aliar estilo à simplicidade. 

Temos de reconhecer que realmente é difícil, principalmente para as mulheres, seguir a moda e ser 

modesta. Então o que fazer? Buscar se vestir com beleza e decência, utilizando a moda naquilo que 

oferecer de bom, mas sem se vestir de acordo com e pelo modismo, se este não condiz com a modéstia 

e a decência. 

Para o homem, parece que é tudo muito fácil, porém, na realidade a sociedade de consumo tem 

igualmente pressionado o gênero masculino, pugnando por sua adesão aos modismos extravagantes 

do momento. Entretanto, por efeito da santificação interior é dever do discípulo de Cristo apresentar-

se devidamente asseado: dentes escovados e com bom hálito, mãos lavadas (sempre limpas), cabelos 

devidamente aparados e sem caspa, barba feita, pelos sempre bem cortados (do nariz, pescoço e 

orelhas), unhas limpas e aparadas, sapatos engraxados, roupas limpas etc.  

4ª – Testemunhamos de Cristo pela maneira como agimos no dia-a-dia.  

Vivemos em um mundo afetado pelo pecado e a consequência disto é uma sociedade egoísta, injusta 

e perversa. Como luz do mundo e sal da terra podemos compartilhar o amor, a graça, a misericórdia 

e a justiça de Deus em nossas relações familiares, interpessoais, sociais, comerciais e trabalhistas, 

desconectando-as das leis e dos costumes deste mundo decaído, e submetendo-as às determinações 

da Palavra de Deus e às orientações do Espírito Santo.  

Disse Jesus em Mateus 5:13-16 — Vocês são o sal da terra; ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe 

restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. — Vocês 

são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende 

uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos 

os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas 

obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. 

Como sal da terra nós somos aqueles que temperam e dão sabor à terra; como luz do mundo não há 

escuridão em nossos atos e em tudo quanto estiver em nosso entorno. Mas, somos também aqueles 

que exalam o bom perfume de Cristo, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 2:14,15 Graças, porém, 

a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta a fragrância do 

seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, 

tanto entre os que estão sendo salvos como entre os que estão se perdendo. 
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Então, somos o sal, a luz e o bom perfume neste mundo decaído. Mas, somos ainda a carta escrita por 

Cristo, conforme 2 Coríntios 3:3 Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso 

ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em 

tábuas de carne, isto é, nos corações. 

5ª – Testemunhamos de Cristo pela nossa liberalidade. 

É quando levamos a sério e cumprimos a orientação de Jesus em Mateus 6:19-21 — Não acumulem 

tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam; mas 

ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam, nem 

roubam. Porque, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. 

Atos 20:35 Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados 

e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus: “Mais bem-aventurado é dar do que receber.” 

Quando estendemos nossa mão para dar, seja para o nosso próximo, seja para o funcionamento da 

igreja, estamos tornando público que reconhecemos que “... do Senhor é a terra e tudo o que nela 

existe” (cfr. Salmos 24:1), inclusive o ouro e a prata (cfr. Ageu 2.8). Estamos reconhecendo e 

publicando que nós mesmos pertencemos a Deus, pois Ele nos criou e nos resgatou dos nossos 

pecados pagando o preço pelos nossos pecados com o Seu sangue (cfr. 1 Coríntios 6.19,20); que tudo 

o que temos pertence a Deus, pois é Ele quem nos dá a “... capacidade de produzir riqueza” 

(Deuteronômio 8:18); que reconhecemos que temos compromissos com a expansão do Reino de Deus, 

até os confins da terra (cfr. Malaquias 3:8-10); e que nós somos apenas mordomos ou administradores 

das riquezas de Deus. 

Reconhecer que Deus está em primeiro lugar em sua existência inclui investir concretamente sua vida, 

seu tempo, seus talentos e suas finanças no Reino de Deus. 

Saiba que você nunca vai conseguir superar o que Deus lhe dá porque em Sua bondade Ele sempre 

faz muito mais além das nossas expectativas. Disse Jesus em Lucas 6:38 Deem e lhes será dado; boa 

medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês; porque com a medida com que 

tiverem medido vocês serão medidos também. 

Lembre-se sempre de que nós “vivemos por fé” (cfr. 2 Coríntios 5:7). Então, simplesmente continue 

andando com Cristo onde quer e como quer que Ele conduzir-lhe pela revelação da Palavra de Deus 

e a orientação do Espírito Santo. 

Não tenha medo de seguir a Cristo!  
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CONCLUSÃO 

 

Ao concluir este guia destinado a orientar “Os primeiros de sua nova vida em Cristo” sintetizamos 

tudo quanto foi dito, em um único conselho da Palavra de Deus:  

2 Pedo 3:17,18 Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que 

não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se 

encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus 

Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. 

Estamos disponíveis para conversar e orar com você e ajudá-lo(a) no esclarecimento de qualquer 

dúvida relacionada com a sua nova vida em Cristo. Para tanto, você pode falar com um de nossos 

pastores através do Programa de Adoção e Integração – PAI.  

Mateus 28:19,20 Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, 

do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E 

eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. 
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