
EM BUSCA DE 
UMA NOVA VIDA?

Alguma vez você já se perguntou qual é o verdadeiro 
sentido da vida? Para que estamos aqui e qual o 
propósito e razão da nossa vida? A resposta a estas 

perguntas tão importantes podem ser encontradas na Bíblia, 
as palavras amorosas de Deus para nós.

A Bíblia nos diz que “Deus é amor” (1 João 4:8), e que Ele 
ama você. Ele é o seu Pai do Céu, que criou este lindo mundo 
para você morar e fazer dele o seu lar. Deus lhe deu um 
corpo, uma mente e um coração maravilhosos com os quais 
pode desfrutar deste mundo.

Deus é o grande Espírito de amor que criou o universo. A 
Sua grandeza está bem além da nossa limitada compreensão. 
Mas, por nos amar e desejar que O conheçamos e O amemos, 
Ele enviou o Seu próprio Filho, Jesus Cristo, à Terra, na forma 
de homem. Jesus é o retrato de Deus que nos revela como 
Deus é. 

Jesus ensinou a verdade e o amor. Ele nos amou tanto que 
deu a Sua vida para salvar a todos, e isso inclui você e eu. 
Deus prometeu perdoar os nossos pecados se acreditarmos 
em Jesus e aceitarmos o sofrimento dEle na cruz pelos nossos 
pecados.

Para receber o amor e a salvação que Deus nos oferece 
através de Jesus, é preciso admitir que você pecou e precisa 
do perdão divino. Todos nós erramos, por isso todos nós 
precisamos ser perdoados. Sem perdão para os nossos 
pecados ficaremos separados do amor perfeito de Deus. (Leia 
Romanos 3:23; 6:23.)

Jesus quer viver com você e ser o seu amigo mais 
íntimo. Ele diz: “Eu estou à porta (do seu coração) e bato, 
se você ouvir a Minha voz, e abrir a porta, Eu entrarei” 
(Apocalipse 3:20).

Se você ainda não recebeu Jesus, pode pedir a Ele para entrar 
no seu coração agora mesmo, fazendo esta oração:

Querido Jesus, eu acredito que Você é o Filho de Deus, que 
foi castigado no meu lugar e morreu por mim. Por favor, perdoe 
todos os meus pecados. Jesus, eu sei que nunca conseguirei ser 
suficientemente bom para me salvar, então Lhe peço que, por 
favor, entre no meu coração, encha-me com o Seu Espírito, e me 
dê a vida eterna. Amém.

SEU AMIGO POR TODA A ETERNIDADE
Jesus não só salva, mas Ele também nos mantém salvos. 

“O dom gratuito de Deus é a vida eterna” (Romanos 6:23), e 
uma vez que a receba, não há como perdê-la. Ainda que você 
falhe e cometa erros, Jesus prometeu: “Todo aquele que vem a 
Mim, de maneira nenhuma o lançarei fora” (João 6:37). Você 
sempre será o Seu filho salvo, pois Ele diz: “Nunca te deixarei, 
nem te desampararei” (Hebreus 13:5).

Quando Jesus entra no seu coração, a sua vida é totalmente 
transformada. Jesus disse que a salvação pode ser comparada 
a “nascer de novo”; você se torna uma nova criação (João 3:3; 
2 Coríntios 5:17). A sua nova vida em Cristo envolve muito 
aprendizado. A maneira de crescer em fé e em entendimento 
é, “como um recém-nascido, desejar o leite puro da palavra de 
Deus para se desenvolver na salvação” (1 Pedro 2:2).

Leia a maravilhosa palavra de Deus na Bíblia em um 
espírito de oração, e descobrirá que ela é “lâmpada para os 
seus pés e luz para o seu caminho”, um guia fiel para a sua 
nova vida (Salmo 119:105). A palavra de Deus alimenta a 
nossa alma; para que possamos crescer espiritualmente é 
preciso lê-la e estudá-la fielmente.

RECEBA O ESPÍRITO SANTO
Quando Jesus entra no seu coração, você nasce de novo, 

espiritualmente (João 3:3-8), de modo que o Espírito de Deus 
passa a habitar em você. Mas é possível também transbordar 
com o Espírito Santo se pedir ao Senhor que o encha com o 
seu poder.

Quando o Senhor nos enche com o Espírito Santo, 
recebemos mais poder e força para alinharmos a nossa vida à 
Sua Palavra e falarmos a outros sobre o amor de Deus. Jesus 
prometeu: “Receberão o poder do Espírito Santo, que descerá 
sobre vocês, e serão Minhas testemunhas” (Atos 1:8).

Peça a Deus com sinceridade e você será preenchido com o 
Espírito Santo. “Peçam, e lhes será dado; busquem, e encon-
trarão; batam, e a porta lhes será aberta. Pois o Pai que está no 
céu dará o Espírito Santo a quem o pedir” (Lucas 11:9-13).

ORAÇÃO
A oração não é um ritual religioso ou uma tradição. A 

oração é uma comunicação viva entre um filho de Deus e o 
seu Pai no Céu. Jesus é o seu melhor amigo, e sempre o ouvirá 
quando Lhe pedir ajuda.

Se pedir sinceramente que Ele lhe mostre soluções, Ele 
falará diretamente com você e “abrirá os seus olhos para ver 
coisas maravilhosas da Sua palavra” quando a ler em oração 
(Salmo 119:18).

 Outro aspecto importante da vida espiritual de um filho 
de Deus é a vida espiritual em convívio com outros cristãos 
que também conhecem e amam o Senhor. Jesus disse: “Onde 
estiverem dois ou três reunidos no Meu nome, aí estou Eu no 
meio deles” (Mateus 18:19,20). 

Deus abençoará, inspirará e recompensará você 
grandemente na sua nova vida, conforme evoluir na fé e 
mostrar a outros como podem ter uma nova vida em Jesus.
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