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“[...] não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo Sua misericórdia,
Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito”. Tito 3.5
LEITURAS ADICIONAIS

Talvez você pergunte: E possível ter a certeza da salvação? Será que estou
preparado para encontrar-me com Deus? Esta lição é um teste. Responda
às perguntas que seguem e veja em quais pontos você tem dúvidas.

Está Salvo Quem Já
Nasceu de Novo
Leia 1 Pedro 1.3-25. Ser salvo implica em ser gerado novamente. A
primeira palavra de Pedro no texto
bíblico não deixa dúvidas sobre o
que ele considera essencial no
cristão: ser gerado de novo. Esse
é o princípio das considerações do
apóstolo. No versículo 14, os cristãos são chamados de "filhos da
obediência". Em 1 Pedro 2.2, Pedro dirige-se aos seus leitores
como sendo "crianças recém-nascidas". Só o homem nascido de
Deus pode desejar e fazer as coisas de Deus. Esforço pessoal,
boas intenções e aparências não
tornam ninguém cristão.

I - A SUFICIÊNCIA DA PALAVRA DE DEUS
a) Você crê que a Bíblia é verdadeira? 2 Timóteo 3.16 e 2 Pedro 1.20-21
deixam claro que a Bíblia é um livro confiável por ter sido inspirada por
Deus. Seus ensinos trazem conceitos e diretrizes para nossa vida.
b) Você crê em Deus? As verdades bíblicas estão mais ligadas diretamente à pessoa de Deus e as suas características do que aos escritores.
Cada autor foi um instrumento nas mãos de Deus. Quando Jesus afirma
que Ele é a verdade, em João 14.6, fica bem claro que Sua natureza elimina toda e qualquer mentira.
c) Você já se decidiu por Cristo? 1 João 5.10-12 nos ensina que se alguém crer em Jesus tem dentro de si um testemunho de que possui a vida
eterna. Não entrará em condenação no dia do juízo, pelo contrário viverá
eternamente na presença de Deus.

Semelhança com Cristo
Aquele que está firme na fé tem a
grande preocupação de parecer11
se com Cristo, 1 Coríntios 11.1.
Seu caráter e personalidade são
moldados pelo Espírito Santo. Ele
busca as virtudes descritas nas
bem-aventuranças, Mateus 5.111 e experimenta o fruto do Espírito – Gálatas 5.22-26.

Novo Comportamento
Não se pode falar em novo nascimento se a vida da pessoa não
demonstra mudanças. O cristão
tem um novo linguajar. Ele possui
novos sentimentos, sem amargura e rancor, Efésios 4.25-32.
Toda impureza é rejeitada, para
se viver em inteira dedicação a
Deus, Efésios 5.3-21

Sendo a Bíblia verdadeira e Deus um ser que jamais mente, podemos ter
convicção de que em Jesus Cristo a vitória eterna é nossa.
II - PERMANECENDO EM DEUS
a) Você está assemelhando-se a Cristo? O fato de receber a Cristo não
implica que deixará de ter falhas. Continuará com a tendência para a prática
do pecado. Muitos desejos errados continuarão a tentá-lo. Mas isso não
significa que continuará a fazer aquilo que sabe que contraria a vontade de
Deus. Pelo contrário, aqueles que têm Jesus começam a se parecer com
Ele em suas ideias e atitudes.
b) Está acontecendo alguma mudança em sua vida? A cada dia, o cristão busca um novo padrão de comportamento. Há uma constante busca de
maturidade na fé.
c) Você anda na luz de Cristo? 1 João 1.5-6 nos informa que Deus é luz.
Quando assumimos o compromisso com Jesus devemos andar na Sua luz.
Porque, se o conhecemos, demonstramos isso em nossas decisões e
modo de agir.
Passa a ser natural fazermos aquilo que aprendemos com a pratica cristã.
Evitamos a mentira, a desobediência, as brincadeiras que vão prejudicar os
outros e tudo que não trará benefício algum. Permanecer em Deus é o
mesmo que perseverar em Sua luz.
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O Espírito Santo e
a Vida Cristã
Exatamente porque todo crente
tem o Espírito de Deus, Romanos
8.9, o apóstolo Paulo preocupouse com atitudes que possam ferir
o Espírito de Deus. Por isso, recomendou: "Não entristeçais o Espírito" e "não apagueis o Espírito",
Efésios 4.30 e 1 Tessalonicenses
5.19.
Salvação e Obras
Ninguém é salvo por obras. No
entanto, o cristão tem a obrigação
de fazer o bem – Efésios 2.10. Ao
tratar do grande julgamento, Jesus afirma que o amor que leva às
boas obras é marca registrada
dos redimidos – Mateus 25.31-46.
Profissão de Fé
O texto de Romanos 10.9-10, fala
da necessidade de o cristão confessar que Jesus Cristo é único
Senhor de sua vida. Não pode haver timidez na hora de se contar o
que Deus fez pela nossa redenção.

III – O ESPÍRITO SANTO MORA EM SUA VIDA
Quando Ele toma posse de nós, gradativamente fará as alterações que julgar necessário. No lugar das frustrações há satisfação e contentamento.
As dúvidas são eliminadas pela certeza de Cristo. Se aconteceu alguma
derrota, em Cristo, as vitórias serão agora uma realidade.
a) Você consegue evitar o rancor ou a reação violenta? O relacionamento com os demais filhos de Deus deve ser marcado pelo amor. Há casos de alguém fazer alguma coisa desagradável. Na hora dá uma imensa
vontade de brigar com a pessoa, de reagir com violência.
O Espírito Santo mostra que aquele tipo de sentimento não vai levar a lugar
algum. Pelo contrário, só irá prejudicar o bom relacionamento com Deus e
com o próximo. Vem o arrependimento, a confissão do erro a Deus e o
pedido de perdão à pessoa que o magoou.
b) Você compartilha seus bens com os necessitados? Quando o crente
coloca o que possui a serviço da obra de Deus está dando uma demonstração de que é o Espírito Santo que direciona suas decisões. Muitas vezes
existirá a tentação de não abrir mão de vantagens pessoais em favor daqueles que possuem menos posses. Nesses instantes, o amor cristão falará mais alto e dominará a compaixão.
IV – TESTEMUNHAR E CONFESSAR

a) Se perguntam se você é crente e a sua resposta é sim? Quando aparecem colegas perguntando sobre nossa fé, muitas vezes há vergonha. Em
A garantia de que estamos segu- momentos iguais a esses, o Espírito Santo sempre ajudará a superar todas
ros nos é concedida pelo Senhor as dificuldades.
Certeza de Salvação

Jesus. Se aceitamos seu senhorio
e renunciamos o pecado iremos
viver como novas criaturas. Em
João 10.28, falando sobre a segurança de suas ovelhas, Jesus afirmou: "Eu lhes dou a vida eterna;
jamais perecerão, e ninguém as
arrebatará da minha mão. "

b) Você tem confessado que Jesus é o Filho de Deus? 1 João 4.14 é
categórico ao afirmar que precisamos confessar, reconhecer e professar
que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Não existe outro meio para
chegarmos até Deus a não ser por Jesus. Essa será uma vontade que estará dentro do coração. E quanto acontecer uma oportunidade não existirão
barreiras que possam impedir de falar de Jesus ao próximo.

LEITURA PARA CULTO DIÁRIO DA FAMÍLIA KALEO
DIA
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

TEMA CENTRAL
Jesus perdoa o pecador
Deus deseja salvação ao povo
Nem todos são salvos
O que fazer para ser salvo
Hoje estarás comigo no paraíso
Jesus traz salvação
Sei em quem tenho crido

ENDEREÇO BÍBLIA
João 8.1-11
1 Timóteo 2.1-7
2 Tessalonicenses 2.7-12
Atos 16.27-34
Lucas 23.39-43
Lucas 19.1-10
2 Timóteo 1.6-14

