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‘’Os que estão em Cristo Jesus, são Novas Criaturas, as coisas velhas já passaram,  
tudo se fez novo...’’ 
 

01. O que Fazer agora? O que é ser Nova Criatura? 
02. O que eu ganho aceitando a Jesus?  
03. Quem é Deus? Quem é Jesus Cristo? 
04. Quem é o Espírito Santo? (agora que é lavado pelo sangue de Jesus tem direito ao Espírito Santo) 
05. O Plano da Salvação! 
06. Conhecendo a Bíblia! A verdade vos Libertará!  
07. O que é o batismo? Por que eu devo me batizar? 
08. Permanecendo na Fé e vivendo com Deus! 
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Capítulo 01 
O que fazer agora? 

 
‘’Os que estão em Cristo Jesus, são Novas Criaturas, as coisas velhas já passaram, 

tudo se fez novo...’’.   2 Coríntios 5.17 
 

Tomar a decisão de aceitar a Jesus como salvador da sua vida é a melhor coisa que 
poderia ocorrer, a decisão de caminhar com Deus mudará para sempre a sua vida. Quando 
a conversão é consciente e verdadeira, ela muda sua forma de agir e pensar, sua concepção 
de como ver a vida mudará, por que a partir de agora você aprenderá a ter uma visão 
espiritual da vida. 

 
 Precisamos seguir alguns passos para ter uma vida plena com Deus, observe 

abaixo 4 coisas que devem ser feitas para o início correto no evangelho: 
 

Seguir caminhando firme na igreja 
 
Todo o cristão deve compreender bem a importância da igreja, entendendo que a 

Igreja de Jesus Cristo não é o templo, e sim, pessoas, embora as pessoas usem os prédios 
para se reunirem. Muitos cometem um erro gravíssimo ao dizer que não precisam estar na 
igreja para estar com Cristo. Você que está iniciando sua vida no evangelho deve rebater 
com veemência essa mentira. Sem pessoas para lhe ajudar no nos momentos de dificuldade, 
você será uma presa fácil para o inimigo e essas pessoas estão dentro das igrejas. 

  
“Freqüentar a igreja não lhe garante a salvação, mas não freqüentar já é a certeza de              

ir para o inferno. A igreja não salva, mas é o lugar dos que estão salvos.” 
 

“...e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.” Mateus 16.18 
 

A Palavra de Deus é bem clara quando cita a importância da igreja e nos diz como 
devemos nos comportar em relação a autoridade que está sobre ela. Jesus não deixou a sua 
autoridade sobre os crentes (como indivíduos), mas a colocou na igreja, as portas do inferno 
não podem prevalecer contra a igreja de Jesus, eu não sou a igreja, você não é a igreja, nós 
somos a igreja.  

 
“Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.”   Mateus 

18:20 
 

 Nunca devemos estar sozinhos. Uma pessoa solitária não chega a lugar algum. A 
reunião das pessoas como foi no dia de pentecostes fez com que o Espírito Santo se 
manifestasse. Deus tem grandes coisas para lhe ensinar através da sua igreja e dos seus 
pastores. 
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“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com 
alegria e singeleza de coração,” Atos 2:46 

 
 Os cristãos no início da igreja se reuniam todos os dias no templo. Nas casas partiam 
o pão (isso significa comunhão), mas no templo perseveravam unânimes todos os dias.  
Procure estar sempre presente na sua igreja, não é saudável ficar como macaco saltando de 
galho em galho. Cresça, se fortaleça e amadureça na sua congregação. Todo o tempo que 
tiver livre procure estar em comunhão com os irmãos, ajudando em algo na igreja, isso 
fortalecerá a sua fé. Persevere todos os dias no templo como a bíblia diz, esteja sempre 
perto da fonte que aquece a nossa fé. 
 

Procurar um discipulador e ser discipulado 
 

“E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos  
ao amor e às boas obras.”   Hebreus 10:24 

 
 O evangelho dita uma regra muito importante para as nossas vidas, “nós sempre 
precisamos de alguém para nos ajudar”. O discipulador será a pessoa que irá instruir você 
no início. Quando tiver alguma dúvida ou situação adversa, ele irá socorrer você, como se 
fosse um irmão mais velho cuidando de nós enquanto somos ainda crianças na fé. É muito 
perigoso ser autodidata no início, quando ainda não possui os princípios básicos bem 
definidos dentro da sua cabeça. Nunca se esqueça que toda a caminhada no evangelho é 
espiritual, um cristão solitário é pego com facilidade pelo diabo. Busque alguém para lhe 
ajudar, para lhe ensinar, para orar junto com você e por você quando precisar.  
 

Afastar-se das pessoas que atrapalham a sua vida com Deus 
 

“Não vos enganeis: as más conversações corrompem os bons costumes. 
Vigiai justamente e não pequeis; porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus…”   1 

Coríntios 15.33-34 
 
 Quando a conversão de uma pessoa realmente é verdadeira e ela busca seguir os 
passos de Jesus, sua forma de pensar e agir vai mudando com o tempo. O evangelho gera 
mudança de vida. Com essa mudança de vida em andamento, é natural que você se afaste 
de algumas pessoas que não compartilham os mesmos pensamentos com você. Não estou 
dizendo que você deve ficar isolado de tudo, mas é um efeito natural buscar pessoas que 
tenham a mesma fé. Algumas condutas são condenadas pelo evangelho, como o vicio, o 
adultério e a mentira, mas para muitos que não são cristãos isso é algo natural nas suas 
vidas. Se você não se incomoda com isso, receio que a conversão verdadeira ainda não tenha 
ocorrido.  
 
 Quando me converti, possuía muitos amigos e adorava estar na companhia deles, 
mas quando nos reuníamos quase sempre tinha bebida alcoólica, músicas impróprias e 
outras condutas que tornam o ambiente ruim para um cristão. Comecei a me sentir 
desconfortável, fui deixando de encontra-los aos poucos, até que não fui mais, aconteceu 
naturalmente. Busque estar perto de pessoas que possam lhe ajudar, procure amigos que 
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oram e estudam a bíblia, que lhe dão ânimo para ir a igreja, que se preocupam com a sua 
caminhada no evangelho.  
 

Reservar tempo para orar e ler a Bíblia todos os dias 
 

“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, 
sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.”   1 Coríntios 15:58 

 
 

 Faça uma comparação do corpo humano com a nossa alma e espírito. Se você ficar 
um único dia sem se alimentar o seu corpo gritará pedindo alimento. Fique alguns dias e 
esse pedido de socorro irá parar, por que o corpo já terá morrido, por isso é necessário 
alimentar-se todos os dias com os alimentos que tornam o corpo saudável. Assim também 
é a nossa alma e vida com Deus. Se não for alimentada todos os dias, essa alma enfraquecerá 
até morrer. A oração e a leitura da Palavra são o alimento para deixar o nosso espírito forte 
e mais próximo de Deus.  
 
 Com a vida moderna tão corrida e agitada, é difícil reservar um tempo as vezes no 
nosso dia e dedicá-lo a Deus, mas é necessário para nossa sobrevivência espiritual. Coloque 
Deus em tudo na sua vida, ore quando acordar, agradeça pelo dia que está lá fora e pelo ar 
que Ele te deu, dê bom dia para Ele, ore agradecendo pelo seu alimento, quando for dormir 
agraceça pelo dia que teve e peça para que o Espírito Santo esteja com você durante o sono. 
Aprenda a dar graças por tudo. Coloque Deus em tudo na sua vida. 
 
 Mantenha-se firme e constante na busca em fazer a vontade de Deus e de estar 
perto Dele.  

 
O que é ser Nova Criatura? 

 
“Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, 

não receberá o reino de Deus.”   João 3.3 
 

Umas das coisas mais marcantes do evangelho é o novo nascimento, não pense que 
precisará voltar a barriga da sua mãe e nascer novamente, não é isso! É um novo 
entendimento da vida, com novas condutas e pensamentos, matando aquela pessoa que 
existia antes de aceitar a Jesus. Precisamos nascer do Espírito, pensar agora com a mente 
de Deus, não mais com a nossa, o que você achava correto não importa mais, tudo o que 
precisa é ouvir a voz do Espírito Santo e fazer a Sua vontade. 
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Leia com muita atenção o trecho bíblico abaixo: 
 

22 “Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas 
concupiscências do engano; 
23 E vos renoveis no espírito da vossa mente; 
24 E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. 
25 Por isso deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo; porque somos membros 
uns dos outros. 
26 Irai-vos, e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira. 
27 Não deis lugar ao diabo. 
28 Aquele que furtava, não furte mais; antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que 
tenha o que repartir com o que tiver necessidade. 
29 Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, 
para que dê graça aos que a ouvem. 
30 E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia da redenção. 
31 Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós, 
32 Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, 
como também Deus vos perdoou em Cristo.” Efésios 4:22-32 
 
 Ser nova criatura é adotar uma nova maneira de viver com Jesus Cristo, com atitudes 
que o velho homem não possuía. Você deve matar o velho homem, deixá-lo enterrado 
mesmo quando ele quiser ressuscitar e tomar conta da sua vida novamente. Não é fácil nos 
livrar de certos hábitos, por isso o Espírito Santo ajudará você a ter uma nova vida dentro da 
vontade de Deus.  
 
Uma pessoa que não muda suas atitudes e pensamentos não nasceu novamente, não é uma 
nova criatura. É notável a mudança dos que nasceram para uma nova vida com Deus. 
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Capítulo 02 
O que eu ganho aceitando a Jesus? 

 
“Buscai, assim, em primeiro lugar, o Reino de Deus e a sua justiça,  

e todas essas coisas vos serão acrescentadas.”   Mateus 6.33 
 

 Uma das principais perguntas que fazemos quando aceitamos a Jesus é essa: o que 
de fato eu ganho aceitando a Jesus? A resposta é de uma simplicidade tremenda: “você 
ganha absolutamente tudo o que não é capaz de conquistar sozinho!”.  
 
 Você deve entender que andar com Jesus, significa nunca mais estar sozinho. Ele 
estará com você em todos os momentos, se alegrará com você nos bons, e lhe ajudará nos 
difíceis. Busque Deus em todas as circunstâncias, se preocupe em fazer a Sua vontade e Ele 
se preocupará em lhe recompensar. Na prática você deve esquecer a sua própria vida e se 
preocupar em fazer apenas o que Deus quer, que é buscar o Reino dos Céus, e então Ele 
fará com que tudo coopere para seu bem e de sua família. 
 

“Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,  
daqueles que são chamados segundo o seu propósito.”   Romanos 8.28 

 
Imagine que sua vida é um bolo, e existem vários ingredientes para que esse bolo 

seja feito, mas falta um que é o segredo para que fique perfeito. Sem ele o bolo sai solado, 
queimado ou cru demais, sem sal ou açúcar, com pouca consistência. Talvez, mesmo assim 
ainda é possível comer um bolo ruim, mas quando se coloca o ingrediente especial o bolo 
fica maravilhoso, fica perfeito, então você pensa: “por que não coloquei antes este 
ingrediente? Eu podia ganhar muito mais se o estivesse usando por mais tempo”. Desta 
forma é a nossa vida sem Jesus. Pode ter tudo para dar certo, parecer que está indo tudo 
muito bem. É possível viver uma vida ruim, mas nunca ficará perfeito, pois falta o ingrediente 
principal que é Jesus Cristo.   

 
Aceitar a Jesus não quer dizer que nunca mais passará por problemas, não pense 

isso, mas em todos os momentos difíceis Ele garante estar com você e lhe ajudar a alcançar 
a vitória. Certa vez o apóstolo Pedro perguntou para o Senhor Jesus o que ele ganharia por 
ter deixado tudo e o seguido, Jesus responde:  

 
“E todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor 

do meu nome, receberá cem vezes tanto, e herdará a vida eterna.” Mateus 19.27-30. 
 

Mas isso é maravilhoso! Ganhar nesta vida e ainda ter a garantia da vida eterna! Deus 
irá agir na sua vida por completo, nas finanças, na área emocional, espiritual, em seu 
casamento, na sua família, na sua saúde. Ele te encherá da paz que o homem sem Jesus não 
consegue compreender. Tudo o que podemos receber é maravilhoso, mas nada se compara 
a garantia da vida eterna. 

 
 
“O maior presente que Deus concedeu para o homem é a vida eterna, pois sem Ele 
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não haveria esperança, nem mesmo para o melhor dos homens.” 
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Capítulo 03 
Quem é Deus? 

 
 Está aí uma pergunta difícil demais para responder, porém ao mesmo tempo muito 
fácil. Saber exatamente quem é Deus e ter consciência de toda a Sua grandeza não é algo 
que os homens consigam compreender com facilidade, mas é possível ver Deus em todas as 
coisas, contemplar a Sua maravilhosa bondade na criação feita pelas Suas mãos. 
 

“Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua 
divindade, se entendem, e claramente se vêem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem 

inescusáveis;”   Romanos 1:20 
 

 Deus vai muito além do que se pode ver ou tocar. Ele não precisa ser representado 
por imagens ou esculturas. Ele não fica preso em um local. Deus está em toda a parte e Seus 
olhos podem ver tudo, nada foge do Seu controle. Quer saber quem é Deus? Olhe a sua 
volta e veja o quão poderoso e bondoso Ele é. Magnífica é a obra feita pelas suas mãos e o 
Seu eterno poder é facilmente identificado. Observe a natureza e as criações fantásticas que 
o Senhor fez, somente alguém com um poder infinito e uma mente maravilhosa poderia 
criar coisas tão magníficas como os animais, as plantas, os planetas e os seres humanos. 
 

“Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade”   1Timóteo 2.4 
 
 Deus é bom e criou o homem para viver em harmonia com Ele através da santidade. 
Porém o pecado cometido pelo homem o afastou de um relacionamento íntimo com o 
Criador. Em Gênesis no capítulo primeiro, diz que antes de tudo, Deus já existia. Ele criou 
primeiro os planetas e estrelas, depois deu forma a terra e fez a luz. E então criou tudo o 
que existe sobre o nosso planeta: animais, plantas e toda a natureza deslumbrante como 
vemos hoje. Por último criou o homem a Sua imagem e semelhança, para que vivesse neste 
paraíso e fosse íntimo no relacionamento com Ele. Mas havia uma condição para desfrutar 
de toda essa maravilha: santidade e obediência, uma simples conduta que nós não 
conseguimos manter, então fomos retirados da intimidade e comunhão maravilhosa com 
Deus.  
 

“Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita; e te digo: 
Não temas, eu te ajudo.”   Isaías 41:13 

 
 Deus tem coisas maravilhosas para realizar na sua vida. Não existe um plano ruim e 
de dor para o homem. Nunca será do agrado Dele o nosso sofrimento. Não devemos temer 
e Ele nos ajudará. Mas sofremos por causa do pecado. Passamos por coisas que não 
precisaríamos por conta da nossa desobediência. Não tenha dúvidas de que Deus é bom e 
quer o melhor para você e sua família. 
 

Quem é Jesus Cristo? 
 

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único filho, para que todo  
o que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna."  João 3.16 
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 Jesus Cristo é o filho de Deus, tão odediente e cumpridor da Sua vontade que os dois 
funcionam como uma única pessoa. Ele é a maior prova de amor que Deus fez para a 
humanidade. A bondade e vontade de salvar o homem estão representadas na pessoa de 
Jesus Cristo.  
 Jesus foi enviado a terra para salvar a humanidade, por isso devemos aceitá-lo como 
nosso único salvador. Sem o sacrifício Dele jamais teríamos direito a salvação. Devemos 
demonstrar nossa gratidão todos os dias pelo amor incondicional demonstrado a nós. Vale 
lembrar que não merecíamos tamanho sacrifício.  

 
 

“Eis uma prova maravilhosa do amor de Deus para conosco: quando ainda éramos  
pecadores Cristo morreu por nós”.   Rom 5.8 

 
 Entenda por que Jesus é nosso salvador: 
 

“Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, 
pelo qual devemos ser salvos”.   Atos 4.12 

  
 O homem foi criado para ter uma vida de intimidade e comunhão com Deus. O plano 
era viver para sempre no paraíso, mas o pecado de Adão e Eva nos tirou daquela vida 
maravilhosa, causando separação entre o homem e o seu Criador. Desta forma, ficamos 
impedidos de entrar no céu com Deus, por que somente os santos podem ter a salvação, 
mas como poderíamos ser salvos se já não havia mais santidade em nós? Como entraríamos 
no céu? A partir deste momento de impossibilidade do homem ser salvo, é que Jesus Cristo 
entra como nosso salvador.  
 
 Era necessário que o homem vivesse sem pecado para ter o direito de ser salvo, 
então a salvação tornou-se algo impossível para qualquer homem, até mesmo para os mais 
santos, "pois todos pecaram e foram destituidos da glória de Deus" Romanos 3.23. Por isso 
Jesus foi enviado a terra, para provar que era possível o homem viver e não pecar, mas isso 
teria que ser feito por um homem sujeito as mesmas tentações que nós, por isso Ele veio 
como homem, foi despido da Sua posição de Filho de Deus e colocado aqui com a mais difícil 
das missões.  
 

"Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si 
mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens; 

E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de 
cruz."   Filipenses 2:6-8 

 
 Ele foi morto injustamente, pois não havia Nele pecado algum, e por essa injustiça 
foi lhe dado todo o poder nos céus e na terra (Mateus 28.18), tornando, assim, o Seu Nome 
poderoso e entregando para o homem o direito de usá-lo para ser salvo e dominar sobre as 
trevas. Por isso devemos reconhecer Jesus Cristo como nosso único salvador, pois sem o 
sacríficio Dele nunca poderíamos ser salvos.  
 
 A Bíblia diz em João no capítulo primeiro que todas as coisas foram criadas por Ele e 
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para Ele. Sem Jesus nada do que existe existiria. Devemos nossas vidas e nossa salvação a 
Ele. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nosso salvador. Jesus veio para tivéssemos 
uma vida abundante. Não basta viver apenas aguardando o tempo passar. Deus deseja que 
vivamos bem, isso só é possível com Jesus Cristo. 
 

  "...eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância."   João 10.10 
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Capítulo 04 
Quem é o Espírito Santo? 

 
"E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre; 

O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece; mas vós o 
conheceis, porque habita convosco, e estará em vós."   João 14.16-17 

 
 Para entender melhor quem é o Espírito Santo, primeiro você deve derrubar algumas 
concepções erradas sobre o assunto: "o Espírito Santo não é uma energia" e "Ele não é uma 
espécie de força" como dizem algumas religiões. Ele tem uma personalidade e foi colocado 
na terra para nos ajudar na caminhada com Deus, nos auxiliar a fazer sempre o que é certo 
e nos alertar quando estivermos prestes a cometer erros. 
 
O Espírito Santo é uma pessoa 
  
 Ele é uma pessoa. Possui emoções, sentimentos, fica triste e fica feliz, gosta da 
companhia daqueles que fazem a vontade de Deus. É amoroso, muito educado e expressa 
a vontade de Deus em nos fazer bem e se relacionar conosco.  

 
"E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção."   Efesios 

4.30 
 
 Todas as vezes que pecamos, nós deixamos o Espírito Santo entristecido. Quando 
possuimos condutas que Deus abomina, Ele tende a se afastar de nós, pois Ele possui a 
função de nos ajudar a trilhar um caminho de sucesso com o Senhor Jesus. A vontade de 
Deus está expressa no Espírito Santo. Ele possui um propósito maravilhoso de fazer tudo o 
que agrada ao Pai e de glorificar o Nome de Jesus Cristo. 
 
O Espírito Santo deve habitar dentro de nós 

 
Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?   

 1 Coríntios 3.16 
 

 Todo o cristão verdadeiro deve possuir o Espírito Santo habitando dentro de si. Deve-
se buscar ser preenchido por Ele, pois desta forma seremos guiados segundo o que agrada 
ao Senhor. Se a conversão foi verdadeira, Ele o ajudará a vencer as dificuldades da vida na 
caminhada do evangelho. Porém se não for, será difícil ter o auxílio do Espírito de Deus.  
 
 Entenda que Ele é educado. Nunca arrombará as portas do seu coração.  Sempre 
pedirá licença ou aguardará que você o chame para entrar. Como o Senhor Jesus mesmo 
disse: "Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai 
celestial o Espírito Santo àqueles que lho pedirem?" Lucas 11.13. É preciso pedir para que Ele entre, 
para que seja seu amigo e conselheiro, sem o Espírito Santo seria impossível nos 
arrependermos de nossos pecados. 
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O Espírito Santo faz a vontade de Deus 

 
"Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade; porque não falará 

de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. 
Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vo-lo há de anunciar."   João 16:13,14 

 
 Se você quer viver debaixo da vontade de Deus e fazer coisas que O agradem, é 
necessário entender que sem o Espírito Santo isso é impossível. Quando uma pessoa aceita 
a Jesus como salvador, significa que o Espírito de Deus já está agindo, convencendo-a sobre 
a atual situação de pecado e convencendo-a sobre a necessidade do arrependimento: "E, 
quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo."   João 16:8. 
 
 Imagine que o nosso sol seja Deus, ele envia os raios solares (UV) para a terra, e 
quando entram em contato com a superfície geram calor, são usados três elementos para 
este processo, assim funcionam Deus, Jesus e o Espírito Santo (Pai, Filho e Espírito Santo). 
Deus é a fonte de todo o Poder, Jesus é o raio de luz que conduz o calor, que é o Espírito 
Santo. Jesus é o caminho para o homem chegar a Deus, o Espírito Santo é a presença de Deus 
entre nós. 
 
 Entregue-se de todo o coração, seja sensível a voz do Espírito Santo, ouça e obedeça 
as instruções Dele, lembre-se de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. 
Desejar estar com Jesus é encher-se do Espírito Santo de Deus. 
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Capítulo 05 
Plano da Salvação 

 
Se você morresse hoje, teria certeza da sua salvação? 
 
 É uma pergunta difícil de ser respondida por muitos. Ter a certeza da salvação é algo 
que só quem compreende de verdade o plano da salvação pode ter. O plano divino para 
salvar o homem do inferno foi concretizado na morte de Jesus Cristo na cruz. Quando Ele 
morreu pelos nossos pecados, nós fomos salvos. Entenda que a salvação é algo inalcançável 
para qualquer homem, até mesmo para os melhores. Por isso foi necessário que o Filho de 
Deus morresse injustamente para nos salvar. Era necessário Jesus viver na terra e provar ser 
possível o homem não pecar. 

 
"Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela 

obediência de um muitos serão feitos justos."   Romanos 5:19 
 

 O pecado entrou na humanidade por um único homem, Adão. Todos nós fomos 
feitos pecadores por causa daquele pecado no jardim do Éden. Da mesma forma, por um 
único homem o pecado saiu e fomos feitos justos, Jesus Cristo.  
 
 Jesus morreu pelos pecadores, então podemos afirmar que morreu por todos os 
homens, já que "todos pecaram e foram destituídos da Glória de Deus" (Romanos 3.23). Logo 
entendemos que precisamos declarar que somos pecadores para que a Graça de Deus nos 
alcance através do Sangue de Jesus que foi derramado injustamente. Declare sempre ser 
um pecador diante de Deus. Não existem homens ou mulheres que possam se justificar 
diante da santidade do Senhor. Todos fomos sujos pelo pecado e pela maldade. 
Necessitamos do favor de Deus para nos limpar e salvar. 
 
A Salvação é pela Graça 
 
 Muitos perguntam o por que a salvação é possível somente mediante a Graça, isso 
é simples: "Não somos capazes de pagar pelos nossos pecados, por isso Jesus sendo inocente 
morreu gratuitamente em nosso lugar, é pela Graça por que não merecemos." 
 

“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus.  
Não vem das obras, para que ninguém se glorie.”   Efésios 2:8-9 

 
 Muitos homens pensam que podem conseguir a salvação com obras materiais ou 
caridade. A bíblia diz que não é assim. Nada do que possamos fazer nos dará o direito de 
sermos salvos. Nenhuma atitude pagará a nossa dívida pelo pecado cometido, somente 
entendendo ser um pecador que necessita da Graça de Deus e aceitando a Jesus Cristo como 
salvador podemos ser salvos. Enviar Jesus para nos salvar, foi a maior prova de misericórdia 
que Deus teve para com o homem. Agradeça a Ele todos os dias pela Graça derramada em 
nós através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. 
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Capítulo 06 
Conhecendo a Bíblia 

 
"E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará."   João 8:32 

 
 Quando aceitamos a Jesus como salvador e desejamos conhecer mais 
profundamente a vontade de Deus, necessitamos e muito ter conhecimento da Bíblia. Ela é 
a Palavra de Deus revelada para nós. Diversos homens foram inspirados pelo Espírito Santo 
para escreverem os livros que estão na Bíblia. Nossa maior herança para saber qual é a boa, 
perfeita e agradável vontade do Senhor é a Sua Palavra. Não devemos ser ignorantes. 
Conhecer as escrituras sagradas é saber um pouco como Deus pensa e o que Ele quer de 
nós. 
 

"Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redargüir, para corrigir, 
para instruir em justiça;"   2 Timóteo 3:16 

 
"Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de 

Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo."   2 Pedro 1:21 

 
 Toda a escritura foi divinamente inspirada, ou seja, Deus falou através de homens 
para que eles escrevessem tudo o que queria que chegasse até nós. Ela levou 
aproximadamente 1500 anos para ser escrita. Participaram cerca de 40 autores, homens de 
diferentes épocas. Isso prova o quão Deus é poderoso, por que não há nenhuma contradição 
na Bíblia, ou seja, toda a escritura diz exatamente a mesma coisa, mesmo sendo escrita por 
muitas pessoas que na maioria das vezes não se conheceram. 
 
 A Bíblia é composta por 66 livros, formando assim o que chamamos de antigo e novo 
testamento. São 39 no antigo testamento e 27 no novo testamento. O antigo levou cerca de 
1400 anos para ser escrito, enquanto o novo foi finalizado no primeiro século com pouco 
menos de 100 anos. É necessário a ajuda de um discipulador e de muita oração para estudá-
la com eficiência e compreensão, pois não foi organizada em ordem cronológica (tempos e 
datas), mas foi montada por assuntos que contam os feitos de Deus com o povo de Israel. 
Observe abaixo a organização dos livros da Bíblia: 
 
Antigo Testamento 
 
Pentateuco (criação do mundo, formação de Israel e as leis de Móises, libertação do Egito) 
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 
 
Livros Históricos (relata a história de Israel na conquista da terra prometida e os reinados) 
Josué, Juízes, I Samuel, II Samuel, I Reis, II Reis, I Crônicas, II Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. 
 
Livros Poéticos (são chamados assim devido ao gênero, canções e ensinamentos para a vida) 
Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares 
 
Profetas Maiores 
Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. 
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Profetos Menores 
Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e 
Malaquias 
 
Novo Testamento 
 
Evangelhos (descrevem a vida e milagres feitos por Jesus) 
Mateus, Marcos, Lucas e João. 
 
Histórico (narra os atos dos apóstolos e os acontecimentos da igreja primitiva) 
Atos dos apóstolos. 
 
Cartas do apóstolo Paulo (Paulo é o doutrinador da igreja atual) 
Romanos, I Coríntios, II Coríntios, Galátas, Efésios, Filipense, Colossenses, ITessalonicenses, 
II Tessalonicenses, I Timóteo, II Timóteo, Tito e Filemom. 
 
Cartas gerais 
Hebreus, Tiago, I Pedro, II Pedro, I João, II João, III João e Judas. 
 
Livro Profético (é o último livro da Bíblia, contém profecias sobre o fim dos tempos)  
Apocalipse 
 
 
 É aconselhável que se inicie a leitura da Bíblia pelos evangelhos. Comece lendo 
Mateus e conheça os feitos e ensinamentos de Jesus Cristo antes de qualquer outra coisa. 
Depois siga por todo o novo testamento. Não estude apocalipse sem acompanhamento. 
Nunca inicie a leitura da Palavra sem orar. Peça para que o Espírito Santo direcione e ensine 
você. Se a escritura não for revelada espiritualmente, não passará de uma leitura qualquer. 
A Bíblia sem revelação é apenas um livro.  
 

"...sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da Escritura  
é de particular interpretação."   2 Pedro 1.20 

 
 Um erro fatal que as pessoas cometem ao ler a Bíblia, é buscar interpretações 
pessoais das escrituras. O diabo se aproveita disso para distorcer o que realmente a Palavra 
de Deus quer dizer. Não leia a Bíblia com a intenção de interpretá-la e questioná-la. Ela não 
foi escrita para este fim, mas sim para ser aceita e obedecida como sendo a Palavra de Deus. 
Muitos ficam cegos e até caem na loucura por não aceitar certas partes. Tenha um princípio 
bem definido na sua mente, ou se acredita em toda a Bíblia, ou não acredita em nada. 
 
 Ore e peça ao Espírito Santo para falar com você durante a leitura. Não fique com 
dúvidas guardadas. Procure imediatamente o pastor da sua igreja ou o seu discipulador. 
Lembre-se sempre que ninguém consegue sucesso sozinho, todos nós precisamos de ajuda. 
Seja humilde sempre para pedir quando precisar. 
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Capítulo 07 
O que é o batismo? Porque eu devo me batizar? 

 
"Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome 

do Pai e do Filho e do Espírito Santo..." 
Mateus 28.19 

 
 O batismo nas águas é uma declaração pública com várias testemunhas de que 
você aceita ser lavado pelo sangue de Jesus, entra cheio de pecados nas águas e sai um 
novo homem limpo e declarando a sua nova fé. É uma ordenança dada por Jesus, que 
todos os homens que se convertessem a fé cristã deveriam passar pelo batismo nas águas.  
 

"Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado." 
Marcos 16.16 

 
 A Bíblia nos ensina que precisamos crer e depois sermos batizados, por isso não 
validamos e nem realizamos batismos com crianças, somente após terem consciência para 
declarar e entender a sua fé. Uma criança não sabe o que faz, nem que direção deseja 
tomat na vida, diante da Palavra de Deus não há nenhuma autorização para tal ato, 
precisamos primeiro aceitar a Jesus como Senhor e Salvador para depois sermos batizados. 
 
 O batismo não garante a salvação, mas ele a acompanha, primeiro é necessário 
crer, sem a fé em Jesus Cristo o batismo não adianta de nada, creia em Jesus de todo o seu 
coração, faça tudo o que estiver escrito na bíblia e viva a plenitude do que Deus planejou 
para você e sua família. 
 
Quanto tempo devo levar para me batizar? 
 
 Não há um tempo determinado para o batismo, pode-se aceitar a Jesus como 
Salvador hoje e ser batizado no mesmo dia, mas também pode-se levar anos até que 
aconteça, quem decide isso é você mesmo. 
 
 É um erro muito grande e que ajuda a dificultar o acesso ao evangelho pensar que 
para batizar deve-se primeiro consertar toda a vida, muitas igrejas e pastores pregaram 
esta concepção errônea da doutrina bíblica, não existe em lugar nenhum em todas as 
escrituras algo que se refira a isso. Em Atos no capítulo 8 podemos ver o batismo mais 
detalhado do novo testamento, Felipe batiza um homem que havia acabado de aceitar a 
Jesus, apenas uma pergunta foi-lhe feita, se ele acreditava de todo o coração, e este foi 
batizado. Então vemos claramente que não há um tempo determinado, mas o ideal como 
vemos na bíblia, é que se batize logo após a conversão verdadeira. 
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36 "E, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água,  
e disse o eunuco: Eis aqui água; que impede que eu seja batizado? 

 
37 E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, 

 disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 
 

38 E mandou parar o carro, e desceram ambos à água,  
tanto Filipe como o eunuco, e o batizou." 

Atos 8:36-38 
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Capítulo 08 
Permanecendo na Fé e vivendo com Deus 

 
“O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobrí-

lo, esconde; então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo.” 
Mateus 13.44 

 
 Quando aceitamos a Jesus e começamos a descobrir as maravilhas do evangelho, 
percebemos que nada é mais valioso do que a salvação. Aprendemos que só existe um 
motivo de arrependimento quando entregamos a vida para Deus: não ter entregado antes. 
O Reino dos Céus é um tesouro de valor inestimável, pois com Jesus conseguimos alcançar 
a única coisa que nunca poderíamos conquistar sozinhos, a nossa salvação e entrada no 
Reino de Deus. Por isso é tão valioso, por que nos dá algo que para nós seria impossível.  
 

“...e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e a comprou.”   
Mateus 13.46 

 
 Nunca abandone Jesus. Por mais que surjam motivos que você ache suficientes. 
Nada vale tanto como estar perto Dele. Imagine a oportunidade da salvação como um 
tesouro muito valioso, e você vê nele a oportunidade da sua vida. Corre e vende todas as 
suas posses para conquistar esse tesouro de valor inestimável, por que o julga muito 
importante, assim é o Reino dos Céus. Nada na vida tem maior valor do que o 
relacionamento com Deus. Tudo o que você tem um dia acabará, inclusive a vida, mas o 
Reino de Deus permanecerá para sempre.  
 
 Vejo muitas pessoas abandonando a fé por causa de qualquer coisa, deixando a 
comunhão com a igreja por causa de chateações, como se Deus precisasse do homem para 
ser quem Ele é. Muitos cometem erros por toda a vida e querem que Deus os conserte em 
um único momento. Ficam insatisfeitos e culpam os irmãos, a igreja e até mesmo Deus pelo 
fracasso. Confie em Deus sempre. Tenha convicção de que Ele nunca abandonará você. 
Muitos propósitos de sucesso estão em andamento para chegar na sua vida, basta aguardar 
na maneira certa e usar as adversidades para amadurecer.  
 

“Ora, sem fé é impossível agradar a Deus; porque é necessário que aquele que se aproxima de 
Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam.”   Hebreus 11.6 

 
 No início da caminhada no evangelho tudo o que possuímos é a fé, mesmo sem 
entender ao certo o que significa. Não possuímos conhecimento nem maturidade, mas 
estamos decididos a acreditar em uma nova vida com Deus, e de fato este é o ingrediente 
correto para o sucesso nesta nova caminhada. A Bíblia expressa com clareza que a ausência 
da fé ofende Deus profundamente. É impossível agradá-lo sem ela, pois é o mesmo que 
dizer: “Senhor eu sei que és poderoso, mas o meu problema é grande demais”. Está 
declarando então acreditar que Ele não possui poder suficiente para tal feito. Não basta 
acreditar na existência de Deus, precisa acreditar também no Seu Poder. Esta é, portanto, a 
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única forma de conseguir o favor Dele em toda a sua vida. Ele adora fazer milagres desde o 
princípio do mundo, mas precisa da nossa fé para que o Poder se torne real em nossas vidas. 
  
 Acredite que Jesus é o único salvador da sua vida. Creia que o Espírito Santo foi 
enviado para lhe ajudar nesta caminhada e seja grato pelo lindo plano da salvação que Deus 
criou especialmente para nós. Agarre com todas as forças essa nova vida, e você perceberá 
o quanto vale a pena ser fiel a um Deus tão maravilhoso e recompensador. O Criador nos 
chama de filhos. Não existe nada no mundo que possamos usar para pagar tamanho 
privilégio. 
 
 Deus abençoe você e te guarde nesta linda caminhada! 
 
 


