Entreguei minha vida para Jesus

E agora?

1
Apresentação

“Eu vos afirmo que, de igual modo,

há júbilo diante dos anjos de Deus
por um pecador que se
arrepende.”
(Lucas 15:10)

BEM VINDO À FAMÍLIA DE DEUS

Parabéns!
Ao convidar Jesus Cristo para entrar no
teu coração como Senhor e Salvador da

“E acontecerá que todo aquele que
invocar o nome do Senhor será salvo.”
(Atos 2:21)

tua vida, se cumpriu uma promessa de

O nosso amado Jesus Cristo declarou:

Deus:

“Eu sou o caminho, a verdade e a vida;

“...pois em nenhum outro há salvação,
porque abaixo do céu, nenhum outro

ninguém vem ao Pai senão por mim”
(João 14:6)

nome há, dado entre os homens, pelo

Isso é o que a Palavra de Deus chama de:

qual importa que sejamos salvos”

Novo Nascimento.

(Atos 4:12), e ainda:
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Sabe o que aconteceu de fato?
Algo realmente extraordinário!
Você tornou-se filho de Deus! Assim como
um bebezinho, agora você acaba de
nascer de novo, no Reino espiritual do
Deus Todo Poderoso, O Criador dos céus
e da Terra.

Alguns já estavam conformados a sofrer, já
que muitas gerações de familiares e
amigos sofriam dos mesmos problemas.
O mais comum entre todos era a
percepção de que havia um buraco dentro
de nós que aparentemente nada podia
tapar ou saciar. Muitos se prenderam em
drogas em muitos tipos diferentes de

O propósito deste livro é ajuda-lo a
empreender esta nova jornada, nesta
Nova Vida sobre uma base sólida.

vícios e hábitos com o único interesse de
saciar tal vazio, mas, parecia não haver
mais respostas, até que conhecemos
verdadeiramente a Jesus, nos dizendo

CONSOLIDE, pois, sua decisão! Peça a

com voz Poderosa e ao mesmo tempo

Deus que o conduza numa clara

suave e acolhedora:

compreensão de Sua vontade e permita
que as Palavras da Bíblia Sagrada o
acompanhem neste emocionante
caminhar de uma vida eterna, digna e
frutífera, que Jesus Cristo conquistou
para você.

“ Vinde a mim, todos os que estais
cansados e sobrecarregados, e eu vos
aliviarei.” (Mateus 11:28)

Entendemos claramente o que aconteceu
contigo neste dia, porque com todos os

Há esperança Nele, todas as respostas

outros foi exatamente igual: Buscávamos

estão Nele. Em Jesus as vergonhas são

Paz, muitos estavam passando problemas

cobertas por dupla honra, as rejeições

f a m i l i a re s , o u t ro s l u t a v a m c o n t r a

saciadas com um amor constrangedor e

enfermidades, outros ainda estavam

puro, as incapacidades supridas pela

sofrendo grandes problemas financeiros.

capacidade sobrenatural e desafiadora de

Era comum em muitos de nós a sensação
horrível de um

peso, de uma opressão

que parecia nunca deixar de existir.

deixarmos as coisas velhas para trás e
seguirmos para o alvo da Soberana
Vocação em Cristo Jesus que é SERMOS
UMA BÊNÇÃO NO MEIO DESTA TERRA.
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“...Com amor eterno eu te amei; por

“ Eu vos afirmo que, de igual modo, há

isso, com benignidade te atraí.”

júbilo diante dos anjos de Deus por um

(Jeremias 31:3)

pecador que se arrepende.”

Sim foi o Amor de Deus que nos atraiu a

(Lucas 15:10)

Ele. Precisamos entender algo claramente,

Em outras palavras, quando você

o mais rápido possível:

realmente decidiu abrir mão de sua vida

Deus jamais quis que sofrêssemos, ou que
fôssemos enganados, mas, havia algo nos
separando Dele que se chama PECADO,
que nada mais é que a decisão consciente
ou inconsciente de levar a vida sem se

que a passos largos caminhava para a
Morte Eterna e voltou-se para o Amor de
Deus e para

a Vida Eterna, houve uma

grande Festa nos Céus, entre os anjos do
Nosso Deus, por sua causa...

importar com a Vontade de Deus.
Este problema já foi totalmente resolvido,

É, realmente você é alguém bem

quando na Cruz do Calvário Jesus se

importante!

entregou por Amor de nós, padecendo
uma condenação injusta, mas, que era o
preço da Vida digna e eterna que Deus
sonhou para nós. Por isso quando
entendemos que precisamos conhecer
s u a Vo n t a d e , e p e r m i t i m o s u m a
transformação em nossa vida, mediante a
atuação do Espírito Santo, passamos a
não querer mais uma vida independente
de Deus e rebelde, mas, uma vida de
obediência e êxito. Isso chama-se
arrependimento, e veja o que o próprio
Jesus declara sobre isso:
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2
Quatro Coisas que
você precisa saber

Deus ama você;
Você é uma nova pessoa;
Você pode ter uma vida de
sucesso;
Deus sempre estará com você

1ª DEUS AMA VOCÊ

Não é uma decisão unilateral esta tua de

E nisto se prova o Amor de Deus, porque

entregar-se a Jesus Cristo, não foi você o

mesmo quando não nos importávamos

primeiro a dar um passo:

com Ele, mesmo presos em atitudes
erradas e vergonhosas, que muitas vezes
tentamos esconder até de pessoas muito

“ Não foram vocês que me escolheram;
pelo contrário, eu é que escolhi a
vocês...” (João 15:16)

íntimas, Deus estava nos vendo, conhecia
a intenção do nosso coração e ainda
assim decidiu nos alcançar. Não há nada
que tenhamos feito de mau, para qualquer
pessoa, contra o próprio Deus, ou contra
nós mesmos que o seu Incompreensível
Amor, não possa cobrir, manifestando
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sobre nós o seu perdão. As piores coisas

Pense nisto: Amor não é um sentimento.

que talvez já tenhamos cometido, não

Amor é uma atitude! Assim como a Fé, o

surpreenderam a Deus, porque Ele sabe

Amor não existe apenas por declarações

que só existe para nós um caminho de

ou promessas, mas existe quando

Vida e este Caminho, Ele mesmo nos

manifesto com atitudes concretas, veja o

propôs por intermédio do seu Filho Jesus

que declara o texto mais conhecido de

Cristo.

toda a Bíblia e que demonstra o Amor que

“Mas Deus prova

seu amor para

Deus tem por você e por todos os seres
humanos:

conosco, em que Cristo morreu por nós,
sendo nós ainda pecadores” (Rom. 5:8)

“Porque Deus amou o mundo de tal
maneira que deu o seu Filho Unigênito

“Porque também nós éramos noutro

para que todo o que Nele crê, não

tempo insensatos, desobedientes,

pereça, mais tenha a vida eterna.”

servindo a várias concupiscências e
deleites, vivendo em malícia e inveja,
odiosos, odiando-nos uns aos outros.
Mas quando apareceu a benignidade e
o amor de Deus, nosso Salvador, para
com os homens, não pelas obras de

(João 3:16)
A Bíblia diz que Deus é amor e no Amor se
resume toda a Vontade de Deus para os
seres humanos:

justiça que houvéssemos feito, mas

“...Amarás o Senhor, teu Deus, de todo

segundo a sua misericórdia, nos salvou

o teu coração, de toda a tua alma, de

pela lavagem da regeneração e da

todas as tuas forças e de todo o teu

renovação do Espírito Santo, que

entendimento; e: Amarás o teu próximo

abundantemente ele derramou sobre

como a ti mesmo.” (Lucas 10:27)

nós por Jesus Cristo Salvador, para que,
sendo justificados pela sua graça,
sejamos feitos herdeiros segundo a
esperança da vida eterna” (Tito 3:3 a 7)

Vejo neste momento uma oportunidade
pra te dizer uma grande verdade:

SORRIA! JESUS TE AMA.
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2ª VOCÊ É UMA NOVA PESSOA

Acredite ou não, você se tornou uma nova

Cristo, passaram a habitar no teu espírito,

pessoa. Através de Jesus Cristo você

te fazendo nascer espiritualmente para

experimentou um nascimento espiritual.

uma vida de êxito e dependência absoluta

Jesus diz que é necessário ao homem

do Pai.

“nascer de novo”, a fim de entrar no Reino
de Deus, por isso o apóstolo Paulo, afirma

Podemos dizer então em outras

sobre este assunto:

palavras que Jesus Cristo agora habita
em você, e portanto, se você der
espaço ao Espírito Santo, cada dia

“E assim, se alguém está em Cristo é
nova criatura: as coisas velhas já
passaram: eis que tudo se fez novo”
(II Cor. 5:17)

parecerá mais com o Senhor Jesus,
porque a cada dia uma transformação
poderosa, continuará a se manifestar.
Assim como nascemos bebês e vamos
anhando a forma adulta, assim o nosso
espírito vai sendo aperfeiçoado, para

O fato é que por causa do pecado, não
tínhamos relacionamento com Deus, e por
isso estávamos mortos espiritualmente,
mas, o mesmo Espírito Santo que gerou

que a cada dia possamos dizer como o
Apóstolo Paulo: “ logo, já não sou eu
quem vive, mas Cristo vive em mim...”
(Gálatas 2:20)

Jesus no ventre de Maria; o mesmo que O
capacitou como homem para cumprir toda
a Vontade do Pai, realizando grandes
milagres sem jamais ter cedido ao pecado;
O mesmo Espírito de Vida que o
ressuscitou dentre os mortos, agora está
habitando o teu interior. O Espírito Santo,
O Espírito de Deus, O Espírito de Jesus
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3ª VOCÊ PODE TER UMA VIDA DE SUCESSO

O que Jesus Cristo nos conquistou não foi

O relacionamento familiar e interpessoal, a

apenas a esperança de uma vida boa

segurança, o suprimento de todas as

após a morte natural, ou depois que Jesus

nossas necessidades, o poder para vencer

Cristo cumprir a promessa de vir resgatar

as enfermidades, o domínio sobre tudo o

a sua Igreja, mas, cremos nas promessas

que tomarmos posse e decidirmos

de Deus que nos garante que ainda que

consagrar a Deus.

estivermos em luta, tais lutas estarão
concorrendo para o nosso bem,
simplesmente porque amamos a Deus e
fomos chamados segundo o seu
propósito.

Reinar em Vida, através de Jesus Cristo!
Esta é a promessa de Deus para nós!
“...reinarão em vida por meio de um só,
a saber, Jesus Cristo.”
(Conf. Romanos 5: 17)

Há um importante e muito conhecido
versículo bíblico que diz que Jesus veio
para resgatar “o que se havia perdido”.
Vemos claramente nisto que não apenas o
relacionamento com Deus foi restaurado
através de Jesus Cristo (e isso sem
dúvidas é a coisa mais importante), mas,
também outras coisas que o homem
perdeu em conseqüência do pecado, em
Cristo Jesus, nós fomos restaurados.
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4ª DEUS SEMPRE ESTARÁ COM VOCÊ

Em alguns momentos difíceis da vida,

Que diremos, pois, à vista destas

pode parecer que Deus está muito

coisas? Se Deus é por nós, quem será

distante de você. Mas isto não acontece!

contra nós? Aquele que não poupou o

J e s u s a fi r m o u q u e n u n c a n o s

seu próprio Filho, antes, por todos nós o

abandonaria.

entregou, porventura, não nos dará

“...E eis que estou convosco todos os
dias até à consumação do século.”
(Mateus 28:20)

graciosamente com ele todas as
coisas?... Será tribulação, ou angústia,
ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou
perigo, ou espada? Como está escrito:

Deus está sempre conosco. Ele é fiel.

Por amor de ti, somos entregues à

Você poderá, por sua fraqueza errar e

morte o dia todo, fomos considerados

falhar com Deus em diversas situações,

como ovelhas para o matadouro. Em

mas em momento algum Ele te

todas estas coisas, porém, somos mais

abandonará. O Espírito de Deus, convence

que vencedores, por meio daquele que

o homem do pecado da Justiça e do

nos amou. Porque eu estou bem certo

Juízo, com o alvo de que o homem
arrependa-se do mal caminho e volte para
os Braços amorosos do Pai.

de que nem a morte, nem a vida, nem
os anjos, nem os principados, nem as
coisas do presente, nem do porvir, nem

Não importa se você sente ou não a

os poderes, nem a altura, nem a

Presença de Deus em sua vida; mas a

profundidade, nem qualquer outra

verdade é que Ele está presente em todos

criatura poderá separar-nos do amor de

os momentos. Confie Nele! Reconheça

Deus, que está em Cristo Jesus, nosso

s u a p r e s e n ç a e fiq u e s o b s u a

Senhor. (Romanos 8: 31 a 39)

dependência!
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3
Alguns presentes para
você

Paz
Amor
Fé
Alegria
Sabedoria

PAZ

Um dos nomes que identificam Jesus

“E a paz de Deus, que excede todo o

Cristo é SAR-SHALOM, palavra hebraica

entendimento, guardará o vosso

que significa: Príncipe da Paz. Príncipe é o

coração e a vossa mente em Cristo

primeiro, aquele que vem na frente, o que

Jesus.” (Filipenses 4:7)

toma iniciativa. Portanto a paz, que as
pessoas buscam e almejam tanto, só pode

A Paz de Deus é uma pessoa: Jesus,

existir de fato, quando os corações se

como Ele sempre estará conosco, sua Paz

abrem para Jesus Cristo. A paz oferecida

sempre nos guardará. A Paz de Jesus é de

pelo mundo, tem preço, é efêmera, não é

Graça, não tem fim, e é uma realidade em

infalível, abrange apenas uma área

todas as áreas da nossa vida que damos

específica da nossa vida, enquanto a Paz

espaço para Jesus Cristo reinar. Quantas

que o Nosso Senhor nos dá é assim:

pessoas que passam a caminhar com
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Jesus e declaram, que só a Paz, que
passaram a experimentar já era tudo o que
tais pessoas buscavam. Porém é
importante que saibamos, que Jesus
Cristo sempre fará infinitamente mais do
que tudo aquilo que pedimos ou
pensamos.
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Amor

Deus é Amor, e com O Pai aprendemos

Por causa do Amor, os relacionamentos

algo novo sobre Amor: Amor é uma

antes fragmentados, hoje podem ser

atitude. O Amor de Deus é prático e então

restaurados, este Amor manifestou-se e

O Nosso Pai, assim como fez entregando

ainda se manifestará em nós, por que

Jesus Cristo por Amor de nós, continuará

vivemos exclusivamente por causa do seu

tomando atitudes práticas de Amor para

infinito Amor.

nos guardar, prosperar, curar e abençoar.
“Que diremos, pois, à vista destas
coisas? Se Deus é por nós, quem será
contra nós? Aquele que não poupou o
seu próprio Filho, antes, por todos nós o
entregou, porventura, não nos dará
graciosamente com ele todas as
coisas?” (Romanos 8:31-32).
O Amor tornou-se uma pessoa: JESUS!
Quanto mais parecemos com Ele, mais
amamos, mais nos importamos com os
outros, mais somos como uma comporta
aberta deste Maravilhoso Amor. O Amor
encobre uma Multidão de pecados. Por
causa do Amor somos perdoados e
conseguimos perdoar.
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FÉ

A Fé é a certeza do que acontecerá

Talvez estas enormes estruturas que te

conosco e ela se origina imediatamente

oprimem precisam ouvir o que a Bíblia diz

quando ouvimos A Palavra de Deus. O

ao teu respeito:

Apóstolo Paulo nos ensina que a Fé vem
pelo ouvir, o ouvir a Palavra de Deus.

“Ninguém te poderá resistir todos os
dias da tua vida; como fui com Moisés,

A Fé tem de ser acompanhada de

assim serei contigo; não te deixarei,

atitudes, porque O Apóstolo Tiago, irmão

nem te desampararei.” (Js.1:5).

de Jesus Cristo, nos ensina que a Fé sem
atitudes é morta.

Tome esta verdade bíblica para a tua vida
e deixe a Fé do Senhor encher teu

Quando ouvimos a Deus a respeito de

coração!

qualquer coisa, o que fará diferença em
nossa vida será pôr em prática o que
ouvimos, tomar atitudes, pôr-se a
caminho, simplesmente por que Deus
falou conosco. Sem fé é impossível
relacionar-se com Deus, mas, no entanto
está escrito que se tivermos fé do
tamanho de uma pequena semente de
mostarda, poderemos ordenar a um
monte: “Lança-te no mar”, e isto
sucederá.
Algumas montanhas talvez que estão
diante de você, têm te intimidado, dizendo
que agora chegou o fim da linha.
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ALEGRIA

Alguns confundem uma vida santa e

Do Amor que nos envolve e conforta

íntegra diante do Senhor e diante dos

quando pensamos um pouquinho, que O

homens, com uma vida chata, monótona,

Criador dos Céus e da Terra, não é

sem atrativos e sem Alegria.

ninguém menos que o Nosso Pai.

Muito pelo contrário, o povo de Deus É O

Ele pode ser O Todo Poderoso pra muitos,

POVO MAIS FELIZ DA TERRA! O nosso

o Criador, Deus...

Deus é um Deus de Alegria e quando o
agradamos com nossas atitudes de
submissão e amor, a SUA ALEGRIA NOS

Para alguns ele é uma Energia, uma
Inteligência...rssss

FORTALECE!
“...portanto, não vos entristeçais,
porque a alegria do SENHOR é a vossa
força.” (Neemias 8:10).

Mas, nós o chamamos de ABA (Palavra
para Papai em hebraico).

A Alegria que temos decorre da Fé que é a
certeza de que nas maiores lutas,
obteremos vitória.
Da Paz que excede todo entendimento,
pois a última Palavra sempre será a
Palavra do Nosso Deus e Ele já nos
abençoou com toda a sorte de Bênçãos
espirituais em Cristo Jesus e por isso
prosperaremos.
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Sabedoria

A sabedoria de Deus, não provém dos
homens, não é natural, e tão pouco é
contaminada pelas forças espirituais da
maldade. A Sabedoria de Deus vem do
Alto, diretamente do Trono de Deus, e esta
Sabedoria, nos guiará, porque estará
dentro de nós. O próprio Espírito Santo de
Deus é esta Sabedoria e portanto se
alguém quer tal Sabedoria, basta apenas
ter fé e pedir...
“ Se, porém, algum de vós necessita de
sabedoria, peça-a a Deus, que a todos
dá liberalmente e nada lhes impropera;
e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém,
com fé, em nada duvidando; pois o que
duvida é semelhante à onda do mar,
impelida e agitada pelo vento.”
(Tiago 1:5-6)
“O princípio da sabedoria é: Adquire a
sabedoria; sim, com tudo o que possuis,
adquire o entendimento.

Estima-a, e

ela te exaltará; se a abraçares, ela te
honrará;

dará à tua cabeça um

diadema de graça e uma coroa de glória
te entregará.” (Provérbios 4:7-9)
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4
Algumas dicas
importantes

Oração
Leitura da Bíblia
Comunhão com os irmãos
Adoração
Conhecer O Evangelho.

Orar

Orar é falar com Deus. Oração não é um

oração é algo bem mais prático, divertido

monólogo. Você começará a perceber que

e dinâmico do que você imaginava.

algumas respostas que busca começarão

Comece agora! Quem sabe:

a ser liberadas, sentirá uma forte
impressão dentro de você de que Deus

Oi Deus, estou feliz por seu teu filho(a),

está juntinho.

Você está aí mesmo?

Muitos sonhos e mesmo visões em

Quer conversar?...

momentos de intimidade com Deus,
palavras proféticas, pregações que te
trarão entendimento, são apenas algumas
formas de você perceber que uma vida de
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LEITURA DA BÍBLIA

A Bíblia não é um livro de regras religiosas,

palavra. Aceita, SENHOR, a espontânea

ou de filosofia de vida. A Bíblia fala de

oferenda dos meus lábios e ensina-me

uma coisa: A história de Amor entre Deus

os teus juízos. Estou de contínuo em

e os homens, e fala de uma pessoa:

perigo de vida; todavia, não me esqueço

Jesus. O Caminho, A Verdade e A Vida,

da tua lei.” (Salmo 119: 103 a 109)

sem o qual ninguém verá a Deus.
Adquira uma Bíblia rapidamente, e
mergulhe na maior experiência da vida dos
homens: O Encontro com o seu Criador
através de Jesus Cristo, que é a
expressão viva da Palavra de Deus.
O rei David, foi um Salmista e compôs
maravilhosas canções e poesias para
Deus. Algumas das mais lindas exaltam a
Palavra do Nosso Deus:
“Quão doces são as tuas palavras ao
meu paladar! Mais que o mel à minha
boca. Por meio dos teus preceitos,
consigo entendimento; por isso, detesto
todo caminho de falsidade. Lâmpada
para os meus pés é a tua palavra e, luz
para os meus caminhos. Jurei e
confirmei o juramento de guardar os
teus retos juízos. Estou aflitíssimo;
vivifica-me, SENHOR, segundo a tua
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COMUNHÃO COM OS IRMÃOS

É muito importante andar junto de

Andar com o Seu Criador junto com sua

pessoas que passaram ou estão passando

Nova Família, seus irmãos em Cristo

pelas mesmas experiências que nós:

Jesus.

Conhecendo a Jesus Cristo através do
seu Maravilhoso Espírito.

Um dos Salmos mais lindos da Bíblia,

A Bíblia diz que é na Congregação dos

unidos 4 coisas são liberadas da parte de

Santos que Deus ordena a Sua bênção.

Deus para seus filhos:

Muitas pessoas são enganadas, às vezes,
por suas próprias convicções pessoais, de
que pode fazer suas orações e leituras
bíblicas, em sua residência e isto ser o
suficiente diante de Deus, ou então assistir

revela que quando os irmãos estão todos

Refrigério,
Unção,
Vida e

ou ouvir programas cristãos e ser isto
s u fic i e n t e p a r a d e s e n v o l v e r - s e
espiritualmente. Não, não é!

Bênçãos (para sempre!!!!)
Oh! Como é bom e agradável viverem

Quando estamos juntos, a Adoração

unidos os irmãos! É como o óleo

ganha intensidade, a Oração ganha em

precioso sobre a cabeça, o qual desce

dinamismo e poder, compartilhamos uns

para a barba, a barba de Arão, e desce

com os outros os Dons espirituais e a

para a gola de suas vestes. É como o

Igreja do Senhor Jesus é edificada.

orvalho do Hermom, que desce sobre os

Entre em nosso website, se envolva logo
nos trabalhos de algum ministério, fique
atento nos avisos e em nossas redes

montes de Sião. Ali, ordena o SENHOR
a sua bênção e a vida para sempre.
(Salmo 133)

sociais e vamos juntos para a maior
aventura do ser humano...
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ADORAÇÃO

Nós fomos criados por Deus para sermos

O rei David, um verdadeiro adorador do

adoradores. O homem em todo o mundo

Nosso Deus, deixa num de seus salmos

tem uma sede de adorar. É intrínseco,

orientações sobre como podemos adorar

porque fomos gerados por Deus para isto.

a Deus de inúmeras maneiras...

Muitos, ainda enganados, prestam culto e
adoração a todo tipo de entidade e muitas

“Naquele dia, foi que Davi encarregou,

vezes a animais, objetos, ou coisas da

pela primeira vez, a Asafe e a seus

natureza, como o Sol, a Luz, Montanhas,

irmãos de celebrarem com hinos o

etc.

SENHOR. Rendei graças ao SENHOR,

A Verdade é: Que fomos criados para
Adorar O Deus Vivo e pela Graça
Maravilhosa de Jesus fomos alcançados e
por isso podemos com o coração aberto,
ter uma vida de Adoração.

invocai o seu nome, fazei conhecidos,
e n t re o s p o v o s , o s s e u s f e i t o s .
Cantai-lhe, cantai-lhe salmos; narrai
todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no
seu santo nome; alegre-se o coração
dos que buscam o SENHOR. Buscai o

Não é possível estarmos o dia inteiro

S E N H O R e o s e u p o d e r, b u s c a i

dentro de quatro paredes juntos adorando

p e r p e t u a m e n t e a s u a p re s e n ç a .

ao Senhor, mas é possível levar o

Lembrai-vos das maravilhas que fez,

ambiente de Adoração para a nossa casa,

dos seus prodígios e dos juízos dos

local de trabalho, para o nosso carro. É

seus lábios, vós, descendentes de

possível adorar a Deus, com música, com

Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó,

palavras de Adoração, com atitudes de fé.

seus escolhidos. Ele é o SENHOR,

Adore ao Senhor, mui Digno é O Todo

nosso Deus; os seus juízos permeiam

Poderoso de ser Amado e Honrado por

toda a terra. Lembra-se perpetuamente

seu povo, alvo maior de Todo seu Infinito
Amor.

da sua aliança, da palavra que
empenhou para mil gerações; da
aliança que fez com Abraão e do
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juramento que fez a Isaque; o qual

salvação, ajunta-nos e livra-nos das

confirmou a Jacó por decreto e a

nações, para que rendamos graças ao

Israel,... Cantai ao SENHOR, todas as

teu santo nome e nos gloriemos no teu

terras; proclamai a sua salvação, dia

louvor. Bendito seja o SENHOR, Deus

após dia. Anunciai entre as nações a

de Israel, desde a eternidade até a

sua glória, entre todos os povos, as

eternidade. E todo o povo disse: Amém!

suas maravilhas, porque grande é o

E louvou ao SENHOR.” (Sl. 16: 7 a 36)

SENHOR e mui digno de ser louvado,
temível mais do que todos os deuses.
Porque todos os deuses dos povos são
ídolos; o SENHOR, porém, fez os céus.
Glória e majestade estão diante dele,
força e formosura, no seu santuário.
Tributai ao SENHOR, ó famílias dos
povos, tributai ao SENHOR glória e
força. Tributai ao SENHOR a glória
devida ao seu nome; trazei oferendas e
entrai nos seus átrios; adorai o
SENHOR na beleza da sua santidade.
Tremei diante dele, todas as terras, pois
ele firmou o mundo para que não se
abale. Alegrem-se os céus, e a terra
exulte; diga-se entre as nações: Reina o
SENHOR. Ruja o mar e a sua plenitude;
folgue o campo e tudo o que nele há.
Regozijem-se as árvores do bosque na
presença do SENHOR, porque vem a
julgar a terra. Rendei graças ao
SENHOR, porque ele é bom; porque a
sua misericórdia dura para sempre. E
dizei: Salva-nos, ó Deus da nossa
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CONHECER O EVANGELHO

Marcamos este ponto como algo de

Procure um de nossos pastores e líderes e

extrema importância para você que está

certamente eles irão te ajudar a dar estes

começando a Caminhar com Jesus.

próximos passos, te apresentando para

Evangelho quer dizer: Boas Novas,

pessoas que vão te acompanhar de perto.

Novidades! Foi isto que Jesus veio trazer
para este mundo: Esperança!

A maior verdade da tua vida agora será
esta:

Há uma grande motivação nas pessoas
que fazem parte de nossa igreja em poder
ajudar aqueles que estão começando a
experimentar O Amor de Deus através de
Jesus Cristo, e por isso te motivamos a
aceitar o convite para um discipulado
pessoal que será inesquecível em tua vida.
Se você conheceu a Cristo numa casa
onde temos partido O Pão da Vida que é
Jesus, procure o mais rápido possível

“as coisas velhas
já passaram... e
Tudo se fez Novo!”

participar dos cultos em nossa igreja.
Se foi em um de nossos cultos em nossa
igreja o teu primeiro contato com a
Betlehem, saiba que a Igreja de Cristo é
muito mais do que a congregação da qual
fazemos parte. Somos no entanto muito
gratos a Deus, por fazer parte dos seus
Planos e estamos prontos para te servir e
também à toda a sua família.
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5
O Poder da
Confissão

“se você confessar com a sua boca
e crer em teu coração você será...
SALVO!”

“Se com a tua boca confessares a

boca se confessa a respeito da

Jesus como Senhor, e em teu coração

salvação” (Romanos 10: 9 e 10)

creres que Deus o ressuscitou dentre os
mortos, serás salvo. Porque com o
coração se crê para justiça, e com a
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Eu não tenho a menor ideia de quantas

Use suas palavras e diga que abre o seu

vezes tive a honra de poder orar com

coração para Ele e que quer ser dirigido

alguém que queria entregar a sua vida nas

por seu Espírito e conhecer a Verdade de

Mãos de Deus. Mesmo nas igrejas já

Deus para a Sua Vida.

conheci pessoas que diversas vezes
quando convidadas, novamente saiam de
seus lugares indo até à frente para
confessarem diante de todos: Jesus Cristo
como Senhor e Salvador das suas vidas.

Fazer parte da Igreja de Cristo, é estar
unido à Família de Deus...
Nós estávamos esperando por você!

Não importa quantas vezes você faça isso!
Faça quantas vezes você sentir vontade,

Apóstolo Paulo de Tarso.

porque a coisa mais maravilhosa na nossa
vida é que todos saibam que amamos a
Jesus Cristo, porque Ele nos amou
primeiro, e se entregou por nós ainda
quando nem sequer O conhecíamos ou
nos importávamos com sua Vontade.
Faça isto, porém, com fé absoluta de que
Deus está olhando para você e te dizendo
assim como um dia disse para Jesus
Cristo, (no dia em que Ele foi batizado nas
águas do Rio Jordão, aos 30 anos de
idade): “Este é o meu filho Amado, e Eu
estou muito feliz com Ele”.
Se você nunca confessou Jesus Cristo
como SENHOR da sua vida, faça isso
agora. Fale com Ele! Tenha fé!
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