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UMA PALAVRA DE BILLY GRAHAM

Para si
Querido amigo:
Seja por ter acabado de conhecer a Cristo como o seu Salvador, seja por ter voltado para Ele
após um tempo de dúvidas na sua fé, ou mesmo por estar a passar por um momento difícil.
Seja qual for o motivo, este pode ser o começo de uma longa e frutífera relação com Jesus. “Eu
vim para que tenham vida e a tenham em abundância” (João 10:10b). Deus quer que desfrute
de uma vida plena e gratificante e preparou tudo quanto necessário para que isso seja uma
realidade. Permita-me assinalar alguns aspectos fundamentais dessa vida:
Em primeiro lugar, a Bíblia é o alimento para a vida espiritual. Necessita de se alimentar dela
tanto como o corpo precisa de alimento. Através da Sua Palavra, Deus fala e revela o propósito que tem para a sua vida. Recomendo-lhe que leia o evangelho segundo João antes de
qualquer outro livro da Bíblia. Depois, continue a ler a Bíblia todos os dias, tentando ler pelo
menos, um capítulo por dia.
Neste livro, também encontrará um estudo bíblico e alguns versículos da Sagrada Escritura para memorizar. Comece agora mesmo, porque estudar e memorizar a Bíblia ajudá-lo-á a
crescer e a ser um cristão útil.
Em segundo lugar, a oração é o seu vínculo de vida com Deus. Desenvolva o santo hábito
de começar cada dia com alguns minutos de oração. Conversar com Deus pode parecer um
pouco estranho no início e até talvez não saiba o que dizer. Porém, à medida que continuar, as
suas orações terão cada vez mais significado. Assim, comece o dia com uma oração e descubra a maneira de continuar a orar no decorrer das horas que se seguem, à medida que surjam
as necessidades. “Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de
vós”. (1 Pedro 5:7).
Em terceiro lugar, um cristão deve ser testemunha de Cristo. Você deve ser um embaixador
do Senhor em qualquer lugar que vá. Isso não significa que deve confrontar cada pessoa que
encontrar. Todavia, quer dizer que começa a viver uma vida diferente; assim, ore a cada dia
para que Deus lhe permita compartilhar Cristo com outras pessoas e esteja atento quando
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Deus lhe mostrar oportunidades! Ao estudar e memorizar fielmente a Escritura, você estará
preparado para testemunhar.
Em quarto lugar, não poderá ser um cristão eficaz se ficar sozinho. Se ainda não é membro de
uma igreja, integre-se numa em que se proclame fielmente a Palavra de Deus.
O passo de fé que acaba de dar não significa que todos os seus problemas estejam resolvidos. Na verdade, talvez descubra alguns novos! Descobrirá, por exemplo, que o diabo, o
inimigo de Deus é também seu, tentará arruinar a obra que Deus está a fazer em si. Ele tentará fazer com que duvide seriamente da sua fé em Cristo. Apenas existe uma maneira para
derrotar Satanás: por meio da Palavra de Deus. Siga o exemplo de Jesus, quando foi tentado
no deserto: sempre que o diabo o tentava, Jesus lembrava-se da Palavra de Deus e citava a
Escritura (ver Mateus 4:4,7,10).
Nas páginas deste pequeno livro, encontrará promessas e palavras de confiança fundamentais para o seu viver como crente em Cristo. Leia-as e releia-as com frequência. Memorize a
Escritura e sempre que for tentado, invoque-as. Aprenda a buscar na Escritura a firme âncora
e o apoio para a sua fé.
Que Deus o abençoe ricamente nesta vida
de fé que começa a pôr em prática!
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COMO USAR O LIVRO
Viver em Cristo
Este pequeno livro contém quatro lições baseadas em versículos do Evangelho segundo
João, e de outros livros da Bíblia. Se ainda não possui um exemplar, pode encontrá-lo numa
livraria evangélica ou numa igreja próxima. Além disso, lembre-se destas cinco sugestões:
- Ouça: Provavelmente, recebeu este livro depois de ouvir o evangelho num evento com Billy
Graham ou Franklin Graham, ou mesmo noutro lugar no qual se pregou o evangelho. Se não
está totalmente seguro do que trata o “evangelho”, certamente achará bastante úteis as lições de 1 a 4. Se ainda assim, você tiver outras perguntas, peça a um pastor ou a outro amigo
cristão em quem possa confiar, para que o ajude a compreender outras coisas mais profundas que Deus lhes tenha revelado.
- Leia: Leia a saudação de Billy Graham nas páginas anteriores. Além disso, comece a ler o
Evangelho segundo João.
- Estude: Leia cuidadosamente as quatro lições desta série:
1. Como conhecer Cristo, que o ajudará a caminhar na sua nova Vida em Cristo.
2. Como crescer em Cristo, que lhe mostrará os aspectos fundamentais do crescimento cristão.
3. Como obedecer a Cristo, que o ajudará a colocar em primeiro lugar aquilo que é prioritário.
4. Como testemunhar de Cristo, que o ajudará a ganhar os seus amigos para Cristo.
Depois disso, complete as actividades sugeridas em cada lição.
- Memorize: Ao estudar cada lição, separe o cartão correspondente com um versículo impresso de cada lado (folha com versículos no final do livro, para destacar e recortar). Leve-o
consigo. Memorize os dois versículos de cada lição, começando com João 3:16.
- Medite: Ao estudar e ao memorizar, medite profundamente na Escritura. Peça a Deus que
o ajude a entender a Sua Palavra e a encontrar maneiras concretas e práticas para a aplicar
na sua própria vida.
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LIÇÃO 1
COMO CONHECER CRISTO
Seja por ter entregue a sua vida a Cristo ou por ter voltado para Cristo, relembremos algumas
verdades básicas a respeito de Jesus Cristo e da salvação que Ele oferece. Na verdade, nunca
poderemos saber tudo acerca das “Boas Novas”, que nos livraram da morte eterna e, ainda
nos deram a vida eterna!
A nossa necessidade de salvação
A Bíblia diz que “todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus” (Romanos 3:23). Todos
os seres humanos são pecadores e estão sujeitos ao juízo de Deus. A Bíblia ensina isso claramente. Embora você conheça muitas pessoas que moralmente pareçam “melhores” do que
outras, certamente não conhece alguém que não tenha cometido algum erro.
A consequência do pecado e da imperfeição humana é a separação eterna de Deus, que é
santo e perfeito. E, devido a Deus ser a própria fonte da vida, a separação eterna de Deus
significa morte eterna: “Porque o salário do pecado é a morte” (Romanos 6:23)
A promessa de salvação
A Bíblia fala de algo chamado de “salvação”, que significa a libertação das consequências do
pecado (morte eterna) e a experiência de paz com Deus, tendo a certeza de viver para sempre com Ele. João 3:16, talvez o versículo mais conhecido de toda a Bíblia, explica claramente
a maneira pela qual pode obter a salvação e a vida eterna:
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” João 3:16
Analisemos este versículo, frase por frase, para entendermos melhor a verdade simples que
proclama:
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira…”
A palavra “mundo” inclui-o a si e a qualquer pessoa que habite sobre a terra. Deus, em verdade, ama-o e, na parte seguinte do versículo, mostra a magnitude desse amor:
“… que deu o seu Filho unigénito…”
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Como Deus deu o seu Filho? “Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu
por nós, sendo nós ainda pecadores” (Romanos 5:8). Quando Cristo, o Filho de Deus, morreu
na cruz pagou a condenação que você merecia pelos seus pecados. Ele levou sobre si todos
os nossos pecados e morreu uma vez para sempre. Ao morrer, disse: “Está consumado” (João
19:30), e com isso Ele quis afirmar que fez de forma definitiva tudo o que faltava, para que
você tivesse a salvação.
Como Filho de Deus, Jesus é igual a Deus. Ele é parte da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus
Espírito Santo. No entanto, e isso é o que surpreende, mesmo Jesus sendo igual a Deus Pai
(João 1:1-3; 10:30), por sua própria vontade se dispôs a tornar-se humano e a morrer por nós
(Filipenses 2:5-8).
Então, como pode responder à morte de Jesus na cruz?
“… para que todo aquele que nele crê não pereça…”
Se crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o aceita como seu Salvador, não terá que pagar o
castigo eterno pelos seus pecados, porque Jesus já pagou essa punição quando morreu por
si na cruz.
“… mas tenha a vida eterna …”
Em lugar da morte e da separação eterna de Deus, você terá a vida eterna. Esta vida é algo
que todos aqueles que crêem recebem de imediato. Nesse momento em que confia em Cristo:
• Os seus pecados são perdoados (Colossenses 1:14);
• Torna-se filho de Deus (João 1:12);
• Tem a vida eterna (João 3:16);
Você confessou pessoalmente a Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador? Se assim foi, baseado na autoridade da Palavra de Deus, você tem a vida eterna. Se não, pode confiar Nele agora
neste momento! A Bíblia diz: “Porque todo aquele que invocar o nome de Senhor será salvo”
(Romanos 10:13). Você pode receber Jesus Cristo agora mesmo, fazendo uma oração como esta:
Deus vivo,
Tu disseste que eu sou um pecador, e que necessito do teu perdão.
Peço-te que me ajudes a afastar-me do pecado.
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Tu disseste que para ser perdoado, devo arrepender-me e crer no Senhor Jesus Cristo.
Estou disposto, com a tua ajuda, a seguir e a obedecer a Cristo como o Senhor da minha vida.
Para ter a segurança da salvação, simplesmente creia de todo o coração no que Deus disse
na sua Palavra:
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (João 3:16)
A promessa de vitória sobre a tentação
Se Satanás não conseguir fazer com que duvide da sua salvação, concentrará o seu ataque
em alguma área de fragilidade espiritual que possua. Não se surpreenda quando isso acontecer! Ao contrário, aprenda a não olhar para a sua própria fragilidade e coloque a sua confiança em Jesus, que o pode ajudar:
“Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim”
(Gálatas 2:20a – NVI)
Quando se sentir perseguido pela tentação, lembre-se que:
“Não veio sobre vós tentação, senão humana; mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis; antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar”
1 Coríntios 10:13
Você poderá pensar que é o único tentado, mas todos os cristãos passam por provas similares. A tentação não é um pecado. Até Cristo foi tentado (Hebreus 4:15). O pecado ocorre
unicamente quando cede à tentação.
Para vencer a tentação, leve imediatamente o seu problema a Deus, antes que crie raízes. Seja positivo em suas orações. Não se concentre naquilo que o está a tentar, mas pense nas coisas de Deus:
“Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é
justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama (…) nisso pensai”
Filipenses 4:8
Peça a Deus que ponha essas experiências e pensamentos na sua vida. Medite em 1 Coríntios 10:13 (citado acima) e confie nas promessas de Deus sempre que for tentado.

6

Minha Esperança Portugal

A promessa de perdão
Você descobrirá que aprender a viver a vida cristã é como aprender a andar. Haverá muitos
altos e baixos, especialmente no início. Isso é normal, tanto que o escritor dos Salmos assinala:
“Os passos de um homem bom são confirmados pelo SENHOR (…) Ainda que caia, não ficará
prostrado” Salmos 37:23-24
O diabo quer que tropece e caia. O pecado é um obstáculo para a nossa relação com Deus, por
isso o maior desejo de Satanás é tê-lo constantemente fora da comunhão com Deus.
Quando começou a aprender a andar, caía com frequência. Porém, permanecia no chão? Não.
Agarrava a mão da sua mãe ou do seu pai e levantava-se de novo. Certamente isso aconteceu muitas vezes até que, finalmente, aprendeu a andar. Você pode aprender a caminhar
com Deus da mesma maneira: se cair, busque-O em oração e aceite a Sua mão misericordiosa,
sempre disposta a levantá-lo novamente.
“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça” 1 João 1:9
Quando fizer algo que desagrade ao Senhor, confesse isso a Deus logo que o Espírito Santo
o traga à sua consciência. Ao fazer isso, você conhecerá, pessoalmente, a misericórdia e o
perdão de Deus, bem como a alegria de andar em constante comunhão com Ele. Memorize
o texto de 1 João 1:9 (no seu primeiro cartão com os versículos para memorizar) e ponha-o
diariamente em prática. Creia no que Deus disse na Sua Palavra: Ele o purificará e perdoará.
A promessa da sua presença
Porque você é um ser humano, é normal que tenha dúvidas e, em alguns momentos, se sinta
frustrado, frágil e só. Mas nunca está sozinho. Cristo está consigo (Colossenses 1:27) e quer
ajudá-lo a tornar-se a pessoa que Ele quer.
“ (…) aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o Dia de Jesus Cristo“
Filipenses 1:6
Ele suprirá cada uma das suas necessidades e cuidará de si diariamente.
“ Fiel é o que vos chama, o qual também o fará” 1 Tessalonicenses 5:24
“Não te deixarei, nem te desampararei” Hebreus 13:5
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Também pode experimentar a presença de Deus através do Espírito Santo de Deus, que vive
em si. Jesus sabia das fragilidades dos seus seguidores e da necessidade que ter uma força
espiritual maior. Ele queria que soubessem que, embora não estivesse pessoalmente com eles,
o Espírito Santo (a Terceira Pessoa da Trindade) ocuparia o Seu lugar e estaria ali para suprir
cada uma das necessidades dos seus seguidores. Então, Cristo deixou-lhes esta promessa:
“ E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre”
João 14:16
O Espírito Santo pode ser o seu Consolador e Conselheiro. Também pode ser o seu mestre.
Lendo a Bíblia e pedindo a Deus que o ajude a entendê-la, o Espírito Santo que vive dentro
de si “vos guiará em toda a verdade” (João 16:13). Também será o seu guia (Romanos 8:14),
enriquecerá a sua vida espiritual (João 6:63; Romanos 8:11), lhe dará poder para viver como
um cristão (Gálatas 5) e para testemunhar a outras pessoas a respeito da sua fé (Actos 1:8).
As promessas de salvação, vitória sobre a tentação, perdão e a presença permanente de
Deus na sua vida pertencem a si desde já. Busque a presença de Deus, creia nas suas promessas e caminhe dependendo totalmente do Espírito Santo, que vive em si.
(Na lição 4, encontrará outra apresentação prática dos aspectos fundamentais do evangelho).
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Lição 1
A Sua resposta:
Para responder às perguntas seguintes, leia os versículos no Evangelho segundo João:
1. O que Jesus veio fazer a este mundo? João 1:29

2. Como Jesus tirou os pecados do mundo? João 19:16-18

3 . Deus amou o mundo e deu o seu Filho para morrer na cruz. João 3:16 diz de que maneira
podemos beneficiar pessoalmente com o que Deus fez.

a) Ponha o seu nome em cada um dos espaços em branco:
“Porque Deus amou _____________ de tal maneira, que deu o seu Filho unigénito (Jesus)
para que _______________ que nele crê não pereça (pague o castigo do pecado), mas tenha
a vida eterna”.
b) A vida física um dia terminará, mas a vida que Deus nos quer dar é eterna, ou seja, nunca
termina. O que deve fazer para ter a vida eterna? João 3:16

4. Qual é a nova relação que desfruta por crer em Cristo? João 1:12

5. O que acontece com aqueles que não crêem em Cristo?
a) João 3:18
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b) João 3:36
6. A vida eterna não se obtém apenas por ser uma pessoa religiosa, ou por seguir várias normas, nem pela prática de boas obras, mas por uma única pessoa: Jesus Cristo. O que disse Jesus
em João 11:25,26?

7. O que acontece no momento em que crê em Cristo? João 5:24

8. Agora, reveja as suas respostas e explique brevemente a razão pelo qual pode afirmar que
os seus pecados estão perdoados e que tem a vida eterna:

Agora que recebeu Jesus como o seu Senhor e Salvador pessoal, peça a Deus que lhe dê a
segurança da salvação. Assim como uma criança necessita a cada dia do alimento físico para
crescer, um filho de Deus necessita diariamente do alimento espiritual. Passe agora à lição:
“Como crescer em Cristo”.
No final do livro, encontrará as respostas sugeridas.
Memorize os dois versículos correspondentes à lição 1.
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LIÇÃO 2
COMO CRESCER EM CRISTO
Deus quer ter um encontro pessoal consigo a sós todos os dias.
Talvez isso o surpreenda, mas pense por um momento: quando aceita Cristo como Senhor e
Salvador, passa a ser um membro da família de Deus, um filho de Deus. Você pode chamar a
Deus de pai. Qualquer pai ou mãe tem o desejo de passar tempo com os seus filhos; às vezes
com todos juntos, mas também com cada um em particular. É dessa forma que uma pessoa
conhece profundamente a outra: ao passar tempo a sós com ela.
A melhor maneira de conhecer o seu Pai celestial é passar algum tempo com Ele a sós. Pode
fazê-lo através da leitura da Sua Palavra e quando fala com Ele em oração.
Pode falar com Deus em qualquer momento do dia: quando vai para o seu trabalho, enquanto cozinha, lava a roupa ou estuda na escola. Porém, também necessita retirar algum tempo
do dia no qual possa dedicar toda a sua atenção ao Senhor, sem se distrair.
Talvez o melhor seja na sua casa, pela manhã, antes de começar as suas actividades e quando a sua mente está mais fresca. Ou talvez seja melhor à noite, quando o dia termina, e se
prepara para ter um bom descanso e faz planos para o dia seguinte.
Qualquer que seja o momento do dia, seja constante e disciplinado no seu encontro com
Deus. Jesus levantava-se cedo para orar e ia para um lugar tranquilo (Lucas 5.16). Faríamos
bem em seguir o seu exemplo.
Para o tempo que passará a sós com Deus não é necessário ter alguma hierarquia estabelecida maior do que a que tem com alguém, como o seu pai ou a sua mãe. Primeiro, uma
saudação, uma breve oração a Deus em que pede para que abençoe o tempo que vão passar
juntos. Logo irá desejar ler uma passagem da Sua Palavra, a Bíblia.
Se está a começar a conhecer a Bíblia, certamente será mais interessante para si o Evangelho
segundo João, porque é ali que o plano da salvação está maravilhosamente resumido num só
livro. Se ler um capítulo todos os dias do Evangelho segundo João, poderá ler todo o evangelho
em menos de um mês. Ao terminar de lê-lo, talvez você queira continuar com o livro de Actos,
para ver a maneira pela qual os primeiros cristãos compartilhavam a sua fé com aqueles que os
rodeavam. Compartilhar a fé é uma das coisas mais importantes que você pode fazer para Deus.
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Se ainda não está muito familiarizado com a Bíblia, talvez prefira uma versão em Português
numa linguagem mais contemporânea. Procure a recomendação do seu pastor ou consulte
uma livraria evangélica.
Enquanto lê a Bíblia medite no que ela diz. Meditar significa pensar seriamente nas coisas
espirituais, pensar serena e profundamente em Deus; quão misericordioso Ele é, quantas
coisas maravilhosas fez por si, o que ainda fará e o que Deus deseja que você faça por Ele.
Ao ler a Bíblia e a meditar, certamente encontrará:
• uma promessa especial para si;
• uma orientação para as decisões da sua vida;
• um mandamento que você deve seguir;
• um pecado ou uma necessidade espiritual que se torna evidente na sua vida;
• um versículo que lhe fale de forma especial, e que desejará memorizar.
Não leia muito rápido, nem avance muito de uma vez só. Tenha tempo para analisar tudo o
que Deus tem para si na leitura de cada dia. Não é necessário apressar-se no seu tempo a sós
com Deus, especialmente se passa tempo com Ele todos os dias.
Depois de algum tempo a ler e a meditar, fale com Deus em oração. Fale com Ele como se estivesse a falar com um pai ou com uma mãe terrenos que o amam e que lhe desejam o melhor,
querendo ajudá-lo de todas as maneiras possíveis.
Talvez até não saiba exactamente do que falar com Deus. Estas sugestões podem ajudá-lo:
• Pode adorá-lo pelo que Ele é: o Criador e o Sustentador do Universo que, ainda
assim, se interessa por cada um de nós.
• Pode agradecer-lhe por tudo o que Ele tem feito, o que faz e o que prometeu fazer
por si.
• Pode reconhecer diante d’Ele as coisas que fez, disse ou pensou e das quais se arrependeu. Deus disse-nos que quer e pode perdoar os nossos pecados (1 João 1:9).
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• Pode orar pela sua família. Temos um compromisso especial de orar por aqueles
que estão próximos de nós.
• Pode interceder por outras pessoas: amigos ou vizinhos que têm necessidades
tanto físicas como espirituais.
• Pode orar por si mesmo. Peça a Deus que o guie em todos os momentos do seu
dia. Peça-lhe que o ajude a resolver algum problema que tenha. Peça-lhe que
prepare oportunidades através das quais O possa servir.
Faça uma lista do que necessita pedir a Deus, para não se esquecer de nada, e também de
registar as respostas que Jesus lhe dá (nalguns casos, Ele poderá dizer “Sim”, noutros “Não”,
ou “espere”). Leve a sua lista numa agenda ou em cartões que caibam facilmente no seu
bolso ou na sua carteira.
Se já esteve a sós com Deus pela manhã, continue o seu dia fortalecido e preparado para o
que possa vir! Se o seu encontro a sós com Deus foi à noite, deite-se confiando no seu cuidado,
descanse e prepare-se para um novo dia de serviço para Deus; ou melhor ainda, faça o possível
para passar um tempo a sós com Ele tanto pela manhã como à noite (leia Isaías 55:17).
E lembre-se que pode orar ao Senhor em qualquer momento, em qualquer lugar (na escola,
no trabalho, em casa) e sobre qualquer assunto que necessite, ou simplesmente para lhe
agradecer por algo que tenha recebido. Do mesmo modo que faria um pai ou uma mãe que o
amam. Deus interessa-se por tudo o que acontece consigo.
Deus está desejoso e espera que chegue o momento de se encontrar a sós consigo.
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O Segredo
Estive com Deus esta manhã
Na melhor hora do meu dia.
E a Sua presença foi como a aurora,
Enchendo-me de alegria
O dia todo senti a Sua presença,
O dia todo ficou comigo,
E mesmo no meio da tormenta
Velejamos sem perigo.
Embarcações foram abatidas,
Outras foram arrastadas,
Mas os ventos que as castigavam
Trouxeram-nos paz abençoada.
Pensei então em outras manhãs,
Com uma tristeza imensa,
Quando eu, também, soltei as amarras,
Deixando atrás a Sua presença.
Acho que sei o segredo
Que aprendi com agonia:
Tenho que buscá-lo de manhã.
Se O quiser por todo o meu dia!
Ralph S. Cushman
Spiritual Hilltops (Adaptado)
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Lição 2
A Sua resposta:
Deus fala connosco através da Bíblia, e podemos falar com Ele pela oração. Ao cultivar esse
diálogo, podemos conhecê-Lo melhor. O propósito desta lição é tornar mais proveitosa para si
a leitura da Bíblia e a oração.
1. Procure os seguintes versículos no Evangelho segundo João e faça um breve resumo do que
Jesus disse sobre si mesmo.

a) João 6:35
b) João 8:12
c) João 10:9
d) João 11:25,26
2. O que Jesus lhe promete, se guardar os Seus mandamentos? João 14:21

3. Que outra ajuda é prometida em João 14.26?

4. O que Jesus lhe pede para fazer em João 13:34, 35? E porquê?
a) O que pede que eu faça é (v 34):
b) O motivo pelo qual me pede é (v.35):
5. Leia João 21:1-6. Descreva o que ocorreu nos versículos 3 e 6.
a) Versículo 3.
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b) Versículo 6
c) Que lição importante se pode aprender destes versículos?

d) Que verdade similar se ensina em João 15:5?
6. Como cristão, qual é agora o seu privilégio? João 16.24
7. Ao crescer em Cristo, a sua fé e a confiança aumentarão e passará a orar com maior segurança na resposta. O que Jesus lhe promete em João 15.16?

Deus Espírito Santo é o seu mestre e Ele usa a Escritura para o ensinar. Ao ler, ao estudar e
ao memorizar a Escritura - e ao orar - Jesus Cristo se fará cada vez mais real na sua vida, e vai
sentir-se realizado. Por favor, agora passe à lição seguinte.
No final do livro, encontrará as respostas sugeridas.
Memorize os dois versículos correspondentes à lição 2.
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LIÇÃO 3
COMO OBEDECER A CRISTO
À medida que alguém cresce na vida cristã, descobre que, além de Jesus Cristo se tornar o
seu Salvador, é imprescindível que se torne também o seu Senhor. Você nunca viverá a vida
em toda a sua plenitude, nem chegará a sentir-se totalmente realizado até que tenha entregue completamente todo o controle da sua vida a Jesus. A história a seguir trata precisamente disso.
MEU CORAÇÃO: HABITAÇÃO DE CRISTO Por Robert Boyd Munger
Uma tarde, convidei Cristo a entrar no meu coração. E que entrada foi essa! Não foi simplesmente algo emocional, nem teve nada de espectacular, mas foi muito real. Algo realmente
aconteceu no centro da minha vida. Chegou ao meu coração que estava às escuras e acendeu
uma luz. Acendeu um fogo, e o frio se foi. Pôs uma música no lugar em que antes reinava o
silêncio e, com a sua companhia amorosa e indescritível, encheu o vazio. Jamais me lamentei
de ter aberto a porta do meu coração a Cristo e nunca lamentarei.
No meio da alegria especial desta nova relação, disse a Jesus: “Senhor, quero que o meu coração seja Teu. Quero que habites aqui e que sintas que esta é a tua casa. Tudo o que tenho Te
pertence. Vem, quero que conheças a casa.”
O escritório: O primeiro lugar foi o meu escritório, a biblioteca. Na minha casa, essa área
da mente é muito pequena, com paredes grossas. Porém, é uma área muito importante. De
certa forma, é a sala que controla toda a casa. Ele entrou comigo e, enquanto olhava, viu os
livros nas estantes, as revistas sobre a mesa, os quadros nas paredes. Comecei a sentir-me
um pouco incomodado.
Que estranho! Antes nunca sentira nada, mas agora que Ele olhava para tudo comecei a tomar consciência. Havia livros sobre as estantes que aqueles olhos santos não podiam contemplar. Entre as revistas que estavam sobre a mesa, havia algumas que deveriam estar
bem longe de um crente em Cristo. E os quadros... a inspiração para alguns deles e o pensamento que representavam, honestamente, eram embaraçosos.
Envergonhado, voltei-me para Ele e disse-lhe: “Mestre, sei que este lugar necessita de ser
limpo e colocado em ordem. Poderás ajudar-me a deixá-lo como é preciso?
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“Claro”, respondeu-me. “Ficarei feliz em ajudar-te. Em primeiro lugar, pega em tudo o que estás a ver e a ler, que não seja benéfico, puro, bom e honesto, e tira tudo daqui. Agora, sobre as
estantes vazias coloca os livros da Bíblia. Enche este escritório e a biblioteca com a Escritura
e medita nela de dia e de noite. Quanto aos quadros nas paredes, será difícil para ti controlar
essas imagens, porém tenho algo que te ajudará” E deu-me um quadro em tamanho natural
d’Ele mesmo. “Põe-no no centro”, disse-me, “na parede da tua mente”.
Assim fiz e através dos anos pude comprovar que, quando os meus pensamentos estavam
centrados em Cristo, a Sua pureza e o Seu poder faziam retroceder os pensamentos impuros.
Assim, Ele ajudou-me a colocar os meus pensamentos sob o Seu controle.
A sala de jantar: Saímos do escritório e passamos à sala de jantar, o lugar dos apetites e dos
desejos. Passei muito tempo ali, esforçando-me para satisfazer as minhas ambições.
Disse a Jesus: “ Este é o meu lugar favorito. Estou certo de que gostarás do que servimos aqui.”
Assentou-se à mesa comigo e perguntou: “Que vamos ter hoje para o jantar?” “Bem”, respondi, “ os meus pratos preferidos são o dinheiro, os títulos académicos, a bolsa de valores e,
como sobremesa, as notas de fama e fortuna publicadas em revistas e jornais actuais”. Essas
eram as coisas de que eu gostava, o êxito no mundo secular.
Quando a comida chegou, eu não disse nada, mas observei que Ele não comia. Disse-lhe então: “Mestre, não gostas do que servimos?” O que se passa? Respondeu-me: “Tenho uma comida que tu não conheces. Se queres alimento que realmente te satisfaça, faz a vontade do
Pai. Deixa de querer os teus próprios prazeres, desejos e auto-satisfação. Procura agradar-Lhe. Essa comida te deixará satisfeito”.
E ali, na minha mesa, deu-me a provar o que é a alegria de fazer a vontade de Deus. Que
sabor! Não existe no mundo inteiro comida mais saborosa. Só ela satisfaz.
A sala de estar: Deixamos a sala de jantar e passamos à sala de estar. O lugar era cómodo e
intimo. Eu gostava. Tinha lareira, poltronas e um sofá, tudo num ambiente de quietude.
Disse-me: “Este é um lugar maravilhoso. Gostaria de vir aqui continuamente, acolhedor e tranquilo, um lugar especial para compartilhar a nossa amizade”
Bem, como um cristão que está a dar os seus primeiros passos, senti uma grande emoção. Não
podia imaginar nada melhor do que passar alguns minutos com Cristo, em íntima comunhão.
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“Estarei aqui cedo a cada manhã”, prometeu-me. ”Encontra-me aqui e começaremos o dia
juntos”.
E assim, manhã após manhã, eu descia do meu quarto para esse lugar. E tirava da biblioteca
um livro da Bíblia. Nós o abríamos e liamos juntos. Ele revelava-me as maravilhosas verdades
da salvação de Deus. O meu coração cantava quando Ele expressava o seu amor e graça para
comigo. Eram momentos verdadeiramente extraordinários.
Todavia, pouco a pouco, sob a pressão das muitas responsabilidades, esse tempo juntos foi
ficando mais breve. Porquê, não sei bem. Eu acreditava estar demasiadamente ocupado para
dedicar um tempo fixo e constante com o Senhor. Entendam-me, não foi algo intencional.
As coisas aconteceram assim, é isso. Depois, não só os encontros se tornaram mais breves,
como eu também comecei a faltar. Existiam assuntos urgentes que me impediam de ter esse
tempo para conversar a sós com Jesus.
Recordo-me de uma manhã... ansioso por sair para cumprir os meus deveres, eu descia as
escadas saltando os degraus dois a dois. Passei em frente à sala de estar e observei que a
porta estava aberta.
Ao olhar para dentro, vi o fogo aceso e Jesus assentado ao lado da lareira. De imediato, alarmado, recuperei o fôlego: “Sim, Ele é o meu hóspede. Eu convidei-O a entrar no meu coração.
Ele veio para ser o meu Salvador e Senhor e eu O estou a negligenciar.”
Detive-me, dei meia-volta e, com um passo vacilante, entrei. Sem poder levantar a vista,
disse:
“Mestre, perdoa-me. Estiveste aqui todas as manhãs?”
“Sim”, respondeu-me. “Disse-te que estaria aqui todos os dias, para me encontrar contigo.
Nunca esqueças que te amo. Paguei um preço muito alto para te redimir. A tua amizade vale
muito para mim. Se não podes guardar a hora silenciosa por amor a ti mesmo, fá-lo por mim.”
O facto de vir a compreender que Cristo anela a minha companhia, que quer estar comigo e
que me espera, transformou a natureza do meu tempo a sós com Deus.
Não deixe que Cristo espere no lugar de encontro no seu coração, mas busque a cada dia o
tempo em que, com a Bíblia à mão e em oração, você se encontrará com o Senhor para desfrutar de íntima comunhão com Ele.
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A minha oficina: Quase de seguida Ele me perguntou “Tens uma oficina na tua casa?” Lá
fora, junto à garagem da casa do meu coração, tinha uma bancada de trabalho e algumas
ferramentas, mas não as usava já algum tempo. Eventualmente ocupava-me com algumas
pequenas coisas, mas nunca fazia nada realmente produtivo.
Fomos juntos ver o lugar. Ele olhou ao redor e disse-me: ”Estás muito bem equipado. O que
estás a produzir com a tua vida para o Reino de Deus?” Então, o seu olhar deteve-se num par
de brinquedos que eu deixara sobre a bancada, agarrou num deles e perguntou-me: “É isto o
que fazes para os outros na tua vida cristã?”
“Esteeee ... bom, Senhor”, respondi, “eu sei que não é muito e realmente gostaria de fazer
mais. Porém, às vezes sinto que não tenho forças para fazer mais.”
“Desejas ter melhor desempenho?”, perguntou-me.
“Claro que sim!”, respondi.
“Bom, dá-me as tuas mãos. Agora, entrega-te com confiança à minha direcção e permite que
o meu Espírito trabalhe através de ti. Eu sei que às vezes te sentes torpe, incapaz e não sabes
o que fazer, mas o Espírito Santo é o Mestre Artesão e, se Ele controlar as tuas mãos e o teu
coração, trabalharei através de ti”.
Quando Ele terminou de falar, pôs-se de lado, colocou as Suas mãos, grandes e fortes, debaixo das minhas, com os Seus dedos hábeis agarrou nas ferramentas e começou a trabalhar
através de mim. Quanto mais eu descansava e confiava n’Ele, mais Ele podia fazer algo com
a minha vida.
A sala de diversão: Perguntou-me também se havia algum lugar aonde eu ia, para me divertir e estar com outras pessoas. Eu estava desejoso que Ele não me perguntasse sobre isso.
É que havia algumas amizades e actividades que me parecia melhor mantê-las em privado.
Uma tarde, quando eu ia a sair com alguns amigos, deteve-me com o Seu olhar e perguntou-me: “Vais sair?”
“Sim”, respondi.
“Que bom’’, respondeu, “Gostaria de te acompanhar”.
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“É que, Senhor…”, disse um tanto incomodado, “não creio que realmente queiras estar no
lugar para onde vamos. Porque não saímos juntos Tu e eu amanhã à noite? Poderíamos ir ao
estudo bíblico na igreja; mas esta noite tenho outro compromisso”.
“Desculpa-me”, interpôs o Senhor, “mas eu pensava que quando me convidaste para estar
na tua casa seria para fazermos todas as coisas juntos, para sermos companheiros. Apenas
quero que saibas que estou disposto a ir contigo, se quiseres.”
“Bem”, murmurei, enquanto saía. “Iremos juntos amanhã a algum lugar.”
Esta noite foi interminável. Senti-me muito mal. Que tipo de amigo era eu para Jesus, deixando-O deliberadamente fora de minha vida, indo para lugares e fazendo coisas que eu sabia
muito bem que Ele não iria gostar?
Quando regressei, havia luz no Seu quarto. Então, subi para falar com Ele e disse-lhe: “Senhor, aprendi a lição. Agora entendo que não posso sentir-me bem sem a Tua companhia. De
agora em diante, faremos tudo juntos.”
E voltamos à sala de diversão. Fora transformada. Trouxe novos amigos, novas satisfações,
novas alegrias. Desde então há sons de música e de alegria por toda a casa.
O meu armário pessoal: Um dia encontrei-O esperando-me à porta. Olhou-me fixamente
“Há um cheiro estranho na casa”, disse-me, enquanto eu entrava. “Certamente há algo morto
nalguma parte. É em cima. Creio que é no armário do corredor”.
No mesmo instante eu soube exactamente ao que Ele se referia. Havia um pequeno armário
junto à escada, na parte de cima. Não era muito grande, mas ali, fechado à chave, eu guardava algumas coisas pessoais que eu não gostaria que ninguém soubesse.
Naturalmente, também não desejava que Cristo as visse. Sabia que eram coisas mortas e
apodrecidas que pertenciam à minha vida anterior. Entretanto, considerava-as tão minhas
que me custava a admitir o estado em que se encontravam.
Segui-O com relutância e, enquanto subíamos a escada, o cheiro fazia-se cada vez mais intenso: Ele observou a porta: Eu estava enojado; não sei como explicar. Eu dera-lhe o acesso à
biblioteca, à sala de Jantar, à sala de estar, à minha oficina, à sala de diversão e agora estava
a questionar-me a respeito de um armário de um metro por sessenta centímetros. “Isto é
demais”, disse para mim mesmo, “Não lhe darei a chave”.
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“Bem”, disse Ele, lendo os meus pensamentos, “se acreditas que eu vou ficar aqui com este
cheiro, estás equivocado. Vou lá para fora, para o pátio”. E começou a descer lentamente a
escada.
Quando alguém chega a conhecer Cristo e amá-Lo, o pior que pode acontecer é perceber que
Ele está a ficar distante, que nos está a retirar da Sua comunhão. Tive que ceder.
“Dar-te-ei a chave”, disse-lhe com tristeza, “mas terás de abrir o armário e limpá-lo. Eu não
tenho forças para o fazer”.
“Simplesmente dá-me a chave, dá-me a tua permissão para ser o responsável por esse armário e pelo que lá está dentro, e o farei.”
Com os dedos trémulos, entreguei-lhe a chave. Tomou-a, caminhou até à porta, abriu, entrou
e tirou tudo o que estava a apodrecer. Depois limpou o armário e o pintou. Tudo num instante. Que vitória, que liberdade ter estas coisas mortas retiradas da minha vida!
A transferência da propriedade: Imediatamente, veio-me um pensamento: “Senhor, é
possível tornares-Te responsável pela gestão de toda a casa, que a administres como fizeste
com o armário? Assumirias a responsabilidade de governar a minha vida, para que ela seja
o que deve ser?”
O seu rosto iluminou-se e a resposta não se fez esperar. “Como eu gostaria! É o que eu quero
fazer. Não podes ser um cristão vitorioso por tuas próprias forças. Deixa-me fazê-lo através
de ti e para ti. Essa é a maneira.” E lentamente acrescentou: “Porém, não sou mais que um
convidado. Não tenho autoridade para actuar, já que não é a minha propriedade.”
Caindo de joelhos perante Ele, disse-lhe: “Senhor, durante este tempo todo Tu tens sido o
convidado e eu o dono da casa. De agora em diante, eu serei o servo. Tu serás o dono, o Senhor e o Mestre.”
Corri até ao cofre, tirei a escritura da casa e o inventário de tudo. Feliz, assinei a transferência da casa para Ele com exclusividade, no presente e por toda a eternidade. “Pronto” disse,
“aqui está tudo o que eu sou e o que eu tenho, para sempre. Agora, administra a Tua casa. Eu
ficarei contigo, como Teu servo e como amigo”.
As coisas mudaram desde que Jesus tomou posse do meu coração e fez dele o Seu lar.
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Lição 3
A sua resposta:
O que achou do relato anterior? Que aspecto têm as divisões do seu coração? Estão em condições para uma visita do Seu Senhor? Você está disposto a ceder a Cristo a escritura da sua
casa espiritual? Provavelmente, as actividades a seguir ajudá-lo-ão a entender melhor o que
significa a alegria de render a sua vida completamente ao controle de Deus.
1. Estude 1 Coríntios 6:19,20 e responda a três perguntas a respeito do senhorio de Cristo sobre
a sua vida.

a) Agora que é um cristão, em que se transformou o seu corpo? (v. 19):

b) Porque pertence a Cristo agora? (vv. 19,20):

c) Qual deve ser, agora, o propósito da sua vida? (v. 20):

2. Faça um breve resumo do que você crê que Jesus estava a ensinar na parábola dos edificadores sábios e néscios, em Lucas 6:46-49.
a) O que devemos fazer se chamamos Jesus de Senhor? (v.46)

b) Que verdade espiritual representa a casa edificada sobre a rocha? (vv 47. 48):

c) Que verdade espiritual representa a casa que não tinha fundamentos? (v. 49):
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3. O que disse o apóstolo Tiago acerca de obedecer à Bíblia? Tiago 1:22,25

4. A obediência a Jesus Cristo como seu Senhor é a prova decisiva da sua consagração a Ele.
Que disse o apóstolo João acerca da obediência? I João 2:3-6
v. 3
v. 4
v. 5
v. 6
5. De que outro modo pode ter a certeza de que pertence a Cristo? 1 João3:14

6. À medida que crescer em Cristo, haverá ocasiões em que vai falhar. Ninguém viveu uma
vida perfeita, excepto Cristo. Esteja disposto a reconhecer que falhou e confesse o seu pecado.
Faça um breve resumo do que ensina 1 João 1:8-10 sobre a confissão e o perdão:
v. 8
v. 9
v. 10
7. Tendo em vista a necessidade de ser perdoado, do que é que pode dar graças a Deus neste
instante? 1 João 21:2

No final do livro, encontrará as respostas sugeridas.
Memorize os dois versículos correspondentes à lição 3.
Falta apenas mais uma lição, que pode ser a mais Importante, pois mostra como compartilhar a sua fé com outras pessoas.
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Lição 4
COMO TESTEMUNHAR DE CRISTO
No começo do Seu ministério, Jesus chamou dois pescadores, Simão Pedro e o seu irmão
André, e disse-lhes: “Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens”. (Mateus 4:19).
Através dos séculos, a mesma chamada se repete a todos os que põem a sua fé em Cristo.
Nos dias de hoje, Ele oferece a salvação aos perdidos por meio de testemunhas fiéis como
você. O apóstolo Paulo disse que Deus “pôs em nós a palavra da reconciliação” e que, consequentemente, “somos embaixadores da parte de Cristo” (2 Coríntios 5:19,20).
Para ser testemunha de Cristo, o modo como vive é o factor-chave. Pelo facto de se ter transformado numa nova criatura, necessita de mostrar evidências da sua nova fé através da sua
conduta pessoal. Jesus disse: “Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que
vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus” (Mateus 5:16). Isso
significa que os seus hábitos e o seu estilo de vida devem exaltar Jesus e ser uma inspiração
para que outras pessoas possam também buscá-Lo. Isso não quer dizer que deva ser perfeito antes de poder testemunhar. Com certeza, você cairá repetidamente enquanto aprende
a caminhar. Porém, como aprendeu na lição anterior, Deus está disposto a perdoar os seus
pecados e a trazê-lo de volta ao caminho.
Porém, o viver com um bom exemplo não o fará por si só, uma testemunha eficaz. Necessita também de um poder que está para além do seu alcance. Essa é a obra do Espírito Santo,
que vive dentro de todos os que crêem em Cristo, dos que o receberam no seu coração. A
Bíblia diz:
“ Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há-de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra” Actos 1:8
Quando a sua vida está limpa e caminha sob o controle do Espírito Santo, Ele pode testemunhar por seu intermédio. Por exemplo, lemos no livro de Actos dos Apóstolos acerca de
um homem chamado Filipe e outros que foram eleitos para desempenharem um serviço na
igreja, porque os viram “cheios do Espírito Santo e de sabedoria” (Actos 6:3). Filipe estava a
desenvolver um ministério muito importante em Samaria (Actos 8:4-13), quando um anjo o
chamou para ir a Gaza (Actos 8:26), onde um oficial etíope, vindo de Jerusalém, lia o capítulo
53 de Isaías. Aplicando a sabedoria que Deus lhe deu, e com o poder do Espírito Santo, Filipe
“começando nesta Escritura, anunciou a Jesus” (Actos 8:35).
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A sua vida é uma parte fundamental do seu testemunho pessoal, e o poder do Espírito Santo
é indispensável para testificar. Porém, há um terceiro ingrediente sem o qual não pode haver
um testemunho eficaz: a Palavra de Deus. No testemunho de Filipe, Deus, na Sua soberania,
colocou a Escritura apropriada nas mãos do etíope. A Bíblia diz que somos “gerados (...) pela
Palavra de Deus, viva e que permanece para sempre.” (1 Pedro 1:23). Quando a semente, a
Palavra de Deus, é semeada num coração preparado, o fruto é um novo crente em Cristo.
Agora, a pergunta é: “Como começo o testemunhar de Cristo? O que digo?” No princípio,
sempre pode falar da mudança na sua própria vida. Há um imenso poder num testemunho
pessoal simples e honesto. Também é útil ter um guia prático para apresentar as verdades
do evangelho. As seguintes ilustrações da “Ponte para a Vida” são uma ajuda gráfica para
apresentar o abismo que produz o pecado e que separa a humanidade pecadora de um Deus
Santo e sem pecado. Na segunda ilustração, a cruz de Cristo é a ponte que devemos usar para
cruzarmos esse abismo e voltarmos para Deus.
Delinearemos quatro “passos” ao utilizar essas ilustrações para testemunhar de Cristo. Porém, antes, vamos rever “quatro verdades fundamentais” do plano de Deus para nós, os seres humanos:
Verdade Fundamental nº 1 - O Plano de Deus: Vida e Paz
Deus criou-nos não como robôs, mas como seres vivos criados à Sua própria imagem (Génesis 1:27). Criou-nos com a capacidade de nos relacionarmos com Ele num nível inteligente.
Deu- nos o livre-arbítrio (a possibilidade de escolha) para que pudéssemos ou não escolher
amá-lo e obedecer-lhe. Assim como, na condição de humanos, podemos experimentar um
amor profundo por outros seres humanos, os quais têm a liberdade de nos aceitar ou rejeitar;
o nosso Criador queria um ser que pudesse amá-Lo acima de toda a Sua criação.
Quando Deus terminou de criar o mundo, declarou que tudo o que havia nele (incluindo os
seres humanos) “era muito bom” (Génesis 1:31).
Verdade Fundamental nº 2 - O nosso problema: A separação de Deus
Imediatamente, Deus ofereceu aos seres humanos que criara a oportunidade de escolher ou
não obedecer-Lhe. Colocou a Adão e Eva num maravilhoso Jardim, com apenas uma limitação: podiam comer do fruto de todas as árvores, excepto uma. Comer dessa árvore significaria a morte espiritual e a separação de Deus (Génesis 2:16,17). Lamentavelmente, Adão e Eva
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escolheram desobedecer a Deus (Génesis 3:6) e, por consequência, ficaram separados d’Ele
(Génesis 3:22-24). Essa separação existe ainda hoje para todos aqueles que não têm Cristo
como Senhor e Salvador.
“Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram.” Romanos 5:12
Embora Adão e Eva tenham cometido o pecado original (o primeiro), a simples leitura mostra-nos que cada um dos seres humanos que viveu depois deles foi um pecador, como assinala o versículo anterior.
Como resultado desse pecado universal surgiu um abismo, uma separação, entre Deus e os
seres humanos, tal como vemos na Ilustração a seguir. Através dos séculos, os homens têm
tentado superar infrutiferamente esse abismo de diferentes maneiras. Como se vê na ilustração, têm tentado superar a separação por meio de diferentes religiões, boas obras, moralidade e, ainda, por meio de diferentes filosofias de vida
Como veremos no passo três, existe apenas um remédio para o problema da separação:
Verdade Fundamental nº 3 - O remédio de Deus: a Cruz
Jesus Cristo é a única resposta para o problema da separação entre os seres humanos e Deus.
Quando Jesus morreu na cruz e saiu da sepultura ressuscitado, pagou a culpa do nosso pecado e fez uma ponte sobre o abismo entre nós e Deus. A Sua morte e ressurreição tornam
possível uma nova vida para todos aqueles que crêem n’Ele. A Bíblia diz:
“Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, o qual
se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo.”
1Timóteo 2:5,6
Quando Jesus morreu na cruz, permitiu que o ser humano pecador pudesse reconciliar-se
com Deus. O apóstolo Pedro disse:” Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados,
o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus.” (1 Pedro 3:18). Muito diferente da opinião de
alguns de que existem várias maneiras de chegar a Deus, Jesus disse:
“Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.” João 14:6.
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É pela fé em Jesus Cristo, e não por esforço humano, que somos levados a Deus. Não há nada
que possamos fazer para ganharmos a salvação. É pura graça, do princípio ao fim:
“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isso não vem de vós; é dom de Deus. Não vem
das obras, para que ninguém se glorie.” Efésios 2:8, 9
Sim. Deus providenciou o único caminho, porém nós devemos fazer a escolha. Isso leva-nos
à verdade quatro, um ponto vital da fé.
Verdade nº 4 - A nossa resposta: receber Cristo
Devemos chegar ao ponto de estarmos dispostos a reconhecer: “Sou um pecador”. Depois,
devemos estar dispostos a arrependermo-nos, ou seja, a afastar-nos dos nossos pecados. A
Bíblia diz: “Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados.” (Actos 3:19). Arrepender-se significa mudar a sua maneira de pensar e mudar a direcção da sua vida. Significa voltar-se a Jesus, a porta da vida eterna, a porta para Deus e para
o céu. Jesus disse:
“Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á” João 10:9
A porta de acesso ao perdão e à salvação é através da cruz de Cristo. Pela fé, devemos confiar
n’Ele e recebê-Lo como nosso Senhor e Salvador. Quando tomamos essa decisão, passamos
a ser filhos de Deus.
“Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus; aos que
crêem no seu nome” João 1:12
Então, a vida eterna é algo de que tomamos posse imediatamente.
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” João 3:16
Pela fé cruzamos a ponte e passamos da morte para a vida eterna, por meio da cruz.
Recapitulemos agora as quatro verdades em conjunto.
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O plano de Deus .............................................................. Vida e Paz
O nosso problema ........................................................... A separação de Deus
O remédio de Deus ……………………………………….. A Cruz
A nossa resposta ............................................................ Receber Cristo
De que lado está você?

Pecado

Deus

Religião
Boas obras
Vida moral
Tudo o que necessita para apresentar o evangelho usando esta ilustração é de apenas um
lápis e papel. Ao desenhar a ilustração e ao explicar o evangelho, ponha em prática este método de apresentação em quatro passos:
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Passo 1: Explicar os fundamentos
Comece por escrever no seu papel as quatro “Verdades Fundamentais” que vimos anteriormente: O plano de Deus, O nosso problema, O remédio de Deus e A nossa resposta. Escreva-as
uma por uma, utilizando um versículo ou dois com cada.
Depois de apresentar a primeira verdade fundamental,” O plano de Deus: Vida e Paz”, leia
um ou dois versículos da Bíblia e diga: “A vida eterna não é automática, porque temos um
problema. Deixe-me explicar-lhe”. Então, desenhe a ilustração de Deus de um lado do abismo
e nós do outro. Enquanto desenha, compartilhe os versículos bíblicos que explicam como
se produziu essa separação. Avance para a segunda ilustração, assinalando a maneira pela
qual a cruz se torna uma ponte que une o abismo que há entre Deus e nós, e mostre como
podemos cruzar a ponte através da fé em Cristo.
Passo 2: Convidar a pessoa a dar uma resposta
Se você se sente guiado pelo Espírito Santo e se a pessoa está a responder positivamente,
continue com o segundo passo e faça um convite, dizendo: “Se esta ilustração é verdade, e
da minha parte creio de todo o coração que o é, então toda a humanidade ou se encontra de
um lado do abismo ou do outro:
Você está aqui?

Ou aqui?

Pecado

Pecado
Separação
Frustração
Condenação
Vazio
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Cristo

Deus

Perdão
Paz
Vida abundante
Vida eterna
Satisfação
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• “Estão do lado direito da ilustração, aqueles que, pela sua fé pessoal em Jesus Cristo, já cruzaram a ponte e já fazem parte da família de Deus”.
• “E estão do lado esquerdo da ilustração as multidões que podem ser muito religiosas, que se
esforçam grandemente para praticar boas obras e se justificarem a si mesmas, mas nunca entregaram as suas vidas a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, estão a viver em pecado,
separadas de Deus.”
Pergunte, então: “De que lado está você? Aqui... ou aqui? Se a pessoa se sente insegura ou
se percebe claramente que se encontra do lado errado, explique que ela pode estar segura
da sua condição se:
1. Reconhecer a sua necessidade (“Eu sou um pecador”);
2. Estiver disposta a abandonar o pecado (arrepender-se);
3. Crer que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou;
4. Convidar Jesus Cristo a entrar na sua vida e a assumir o controlo dela (recebê-Lo
como Senhor e Salvador).
Passo 3: Orar com a pessoa que responde ao apelo
O terceiro passo é a oração de consagração. A Escritura diz que “todo aquele que invocar o
nome do Senhor será salvo” (Romanos 10:13). Lembre-se de que Jesus é a porta para a vida
eterna. Por meio da oração, podemos atravessar essa ponte e recebê-Lo como Senhor e Salvador. Guie a pessoa a uma oração simples, como esta:
“Senhor Jesus:
Eu sei que sou um pecador e necessito do Teu perdão. Creio de todo o coração que morreste
pelos meus pecados. Agora arrependo-me dos meus pecados e recebo-Te como meu Salvador.
Quero que sejas o Senhor da minha vida, quero seguir-Te e confiar em Ti.”
Passo 4: Confirmar o novo crente sobre a sua decisão
Se a pessoa repetir sinceramente esta oração, ela tornar-se-á, a partir de então, um crente em Cristo, tendo sido salva da morte eterna! Será necessário compartilhar, ainda, alguns
versículos da Bíblia para confirmar com essa pessoa a sua nova condição diante de Deus
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O que acontece quando cremos em Cristo? A Bíblia diz:
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito, para que todo
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” João 3:16
“Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos
escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus”
1 João 5:12,13
Assegure-se de que a pessoa entende que a vida eterna é um presente do nosso Pai celestial, o qual ela passou a possuir a partir deste momento.
Acompanhamento
Quando você guia uma pessoa a experimentar a fé salvadora em Cristo, lembre-se que o
novo crente é um bebé espiritual (1 Pedro 2:2). Para crescer, um bebé necessita de ser cuidado e alimentado. Isso significa animar a pessoa a começar imediatamente os momentos
regulares de estudo bíblico e oração. Você pode fazer isso, utilizando este livro.
- Compartilhe com essa pessoa as coisas que aprendeu no livro Viver em Cristo.
- Para solicitar outros exemplares do livro Viver em Cristo, para que o seu novo amigo cristão
possa ter o seu exemplar e para que ambos, por sua vez, possam compartilhá-lo com outros
amigos, escreva para:
União Bíblica - Apartado 167 - 2806-802 Almada
- O novo crente também necessita do companheirismo de outros cristãos, que pensam como
ele. Ajude-o a relacionar-se de forma estável com uma igreja que ensine tudo o que está na
Bíblia.
Uma palavra aos que decidiram tornar-se ganhadores de almas:
O método de evangelização pessoal apresentado poderá parecer muito mecânico, e de facto
poderá sê-lo se o Espírito Santo não é quem guia o processo. Porém, com a direcção do Espírito
de Deus, muitas testemunhas cristãs honestas em todo o mundo têm utlizado com eficácia
essa ilustração da “Ponte para a Vida” para levar muitas pessoas a conhecerem Jesus Cristo.
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Lição 4
A sua resposta:
Num tribunal, a testemunha diz o que sabe acerca da situação que está a ser julgada. A testemunha cristã há-de dizer aos outros o que sabe acerca de Jesus Cristo e o que significa confiar
pessoalmente n’Ele.
1. Qual é a boa nova (evangelho) que devemos compartilhar? I Coríntios 15:1-4

2. Que poder especial tem o evangelho? Romanos 1:16

3. Quais são as três coisas que uma testemunha fiel de Cristo precisa ter?

4. Releia a mensagem anterior sobre testemunhar e descreva brevemente a ilustração da
“Ponte para a Vida” (páginas 31 e 32).

5. O que alguém deve fazer quando admite que é um pecador e necessita de um Salvador?
a) Actos 3:19
b) João 10:9
c) João 1:10
6. Quando uma pessoa confia em Jesus Cristo, o que pode dizer com segurança? João 3:16

No final do livro, encontrará as respostas sugeridas.
Memorize os dois versículos correspondentes à lição 4.
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Lições Bíblicas - Viver em Cristo
Lição 1
1 Tirar o pecado do mundo.
2. Sendo Crucificado.
3. a) Escreva o seu nome.
b) Crer em Jesus.
4. A de ser um filho de Deus.
5. a) São julgados e condenados.
b) Não verão a vida.
6. Que quem crê n’Ele viverá eternamente.
7. Passou da morte para a vida.
8. Escreva a sua resposta.
Lição 2
1. a) Que Ele é o pão da vida.
b) Que Ele é a luz do mundo.
c) Que Ele é a porta.
d) Que Ele é a ressurreição e a vida.
2. Ama-nos e manifesta-se na nossa vida.
3. O Espírito Santo como nosso mestre.
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4. a) Que ame os outros como Ele me ama.
b) Assim, outros saberão que sou Seu discípulo.
5. a) Os discípulos foram pescar e não pescaram nada.
b) Obedeceram a Jesus e pescaram muito.
c) Que devo-Lhe obedecer em tudo.
d) Que para ter uma vida com muito fruto, devo permanecer n’Ele.
6. Orar a Deus em nome de Jesus, para ter muita alegria.
7. Uma vida com muito fruto, e que Deus responderá às minhas orações.
Lição 3
1. a) Templo do Espírito Santo.
b) Porque fui comprado com o Seu sangue.
c) Glorificar a Deus.
2. a) Devemos fazer o que Ele nos diz.
b) Que desenvolvemos vidas fortes quando obedecemos a Jesus e fazemos dele o nosso
fundamento.
c) Se Jesus não é o nosso fundamento, perdemos tudo.
3.Que devemos ser ouvintes e praticantes da Palavra de Deus.
4. v.3 Que o conhecemos se lhe obedecermos.
v.4 Que, se professamos fé sem obediência, mentimos.
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v.5. Que o amor de Deus está naquele que lhe obedece.
v.6 Que devemos seguir fielmente a Jesus.
5. Se amo os outros.
6. v.8 Ninguém está sem pecado.
v.10 Se dissermos que não temos pecado, mentimos.
v.9 Se confessarmos o nosso pecado, Deus nos perdoa.
7. De que Jesus vive e intercede por mim.
Lição 4
1. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou, como prometeu.
2. O poder de resgatar do pecado todo aquele que crê.
3. a) Uma vida recta.
b) Poder do Espírito Santo.
c) A experiência do novo nascimento.
4. Deus ama o homem e tem um plano para a sua vida. Por causa do pecado, o homem está
separado de Deus. Deus enviou Jesus para ser a ponte. O homem só tem de receber a Jesus
para chegar a Deus.
5. a) Arrepender-se e voltar-se para Deus.
b) Receber a salvação por meio de Jesus.
c) Receber a Jesus e ser feito filho de Deus.
6. Que tem a vida eterna.
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Como memorizar
AS ESCRITURAS
Os quatro cartões são uma parte muito Importante do seu estudo do livro “Viver em Cristo”. Depois de completar cada uma das quatro lições, memorize os versículos sugeridos para
essa lição. Ao utilizar cada cartão, separe-o e guarde-o na sua carteira ou noutro lugar conveniente que permita-lhe reler frequentemente os versículos.
Você duvida que possa guardar na sua memória esses versículos da Bíblia? Talvez estas sugestões lhe possam ser úteis: Repita-o em voz alta.
Diga o versículo em voz alta de modo que possa ouvi-lo, além de o ver e pensar nele. Não lhe
acontece com frequência pensar numa música que tenha ouvido várias vezes? Ou em algo
que alguém lhe disse? O ouvido tem memória! Utilize esse “chip de memória” que vem incorporado em si para memorizar a Escritura. Repita-o sempre da mesma maneira.
Cada um dos quatro cartões para memorizar tem um título, por exemplo: “Aplicar a Sua Palavra”, junto com o versículo e a referência. Cada vez que repetir o versículo, faça-o nesta ordem:
1. O tema

2. O versículo.

3. A referência

4. Repita a referência.

Repetir esses quatro elementos sempre da mesma maneira ajudá-lo-á a fixar a passagem na
sua mente. Repetir uma frase de cada vez.
Se o versículo lhe parecer demasiado longo para memorizar de uma vez só, faça-o frase por
frase, progressivamente agregando outra frase até que domine o versículo completo. Mesmo que comece com três ou quatro palavras do versículo, repita sempre a referência antes e
depois da frase. Repita-o muitas vezes.
O verdadeiro segredo para memorizar a Escritura é repetir, repetir e repetir. Como é possível
retermos tanto as publicidades da rádio e da TV? Porque as ouvimos várias vezes! Faça o
mesmo com esses versículos, para os memorizar. Cite-os com frequência, pedindo a Deus
entendimento profundo e buscando sempre a maneira de aplicar na sua própria vida cada
versículo.

37

Agora que já completou estas lições...
Você completou os quatro passos?
- Estudei as quatro lições bíblicas.

- Respondi às perguntas de cada lição.

- Memorizei os oito versículos.

- Li a cada dia uma porção do Evangelho segundo João.

Os nossos parabéns! Agora prossiga em companheirismo com os outros cristãos e frequente
uma igreja evangélica que ensine a Bíblia.
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Lição 1

PROMESSA DE SALVAÇÃO
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito, para
que todo aquele que nele crê não pereça,
João 3:16
mas tenha a vida eterna.

Lição 1

PROMESSA DE PERDÃO
Se confessarmos os nossos pecados, ele
é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9

Lição 2

CONFIANÇA NA ORAÇÃO
E esta é a confiança que temos nele: que,
se pedirmos alguma coisa, segundo a sua
vontade, ele nos ouve. E se sabemos que
nos ouve em tudo o que pedirmos, sabemos que alcançamos as petições que lhe
fizemos.
1 João 5:14,15

Lição 2

VITÓRIA POR MEIO DA PALAVRA
Como purificará o jovem o seu caminho?
Observando-o conforme a tua palavra.
Escondi a tua palavra no meu coração,
para eu não pecar contra ti. Salmos 119:9,11

Lição 3
Lição 3

PROVA DE AMOR
Aquele que tem os meus mandamentos e
os guarda, este é o que me ama; e aquele
que me ama será amado de meu Pai, e eu
o amarei e em manifestarei a Ele. João 14:21

APLICAR A SUA PALAVRA
Não se aparte da tua boca o livro desta Lei;
antes, medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto
nele está escrito; porque, então, farás prosperar o teu caminho e, então, prudentemente te conduzirás.
Josué 1:8

Lição 4

COMPARTILHAR CRISTO

Lição 4

Mas recebereis a virtude do Espírito
Santo que há-de vir sobre vós; e ser-meeis testemunhas tanto em Jerusalém
como em toda a Judeia e até aos confins
da terra.
Actos 1:8

PESCADORES DE HOMENS
E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos
farei pescadores de homens. Mateus 4:19
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