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SUA NOVA VIDA – Cl 3.1-11
Baseado em Mt 13.15, podemos entender como aconteceu isto:
1. A PESSOA OUVIU – A fé vem por ouvir a Palavra de Deus (Rm 10.17). Este é o primeiro passo.
2. A PALAVRA FOI ENTENDIDA – Depois de ouvir, a pessoa entendeu que se aceitasse Jesus, seria salva. A
mensagem foi aceita na sua mente, porque você precisava entender. Mas não basta entender com a mente.
3. A MENSAGEM FOI ACEITA NO CORAÇÃO: - A mensagem chegou até o seu espírito e você a aceitou como
Palavra de Deus. O Espírito Santo despertou o seu espírito (coração) e você creu com o coração.
SE NÃO ACONTECER ESSES TRÊS PASSOS É PORQUE NÃO HOUVE A VERDADEIRA CONVERSÃO.
I- A TRANSFORMAÇÃO
Ao crer em Jesus, sua vida foi transformada. Foi mudada. Você nasceu de novo.
Em que isto implica?
1. Você é uma nova criatura:
“E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura: as cousas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.” 2 Co 5.17

Deus perdoou os seus pecados. Jesus entrou em seu coração.
2. Você se tornou filho de Deus:
“Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus; a saber: aos que crêem no seu nome.” Jo 1.12

Você tem, então, direito à natureza de Deus e à sua herança.
3. Você tem uma nova vida:
Você tinha uma vida controlada pelo pecado. Agora tem uma vida dedicada a Deus.
Você morreu para o pecado e ressuscitou para ter uma nova vida – para Deus.
Não esqueça: Morto não tem razão.
II- ESSA NOVA VIDA SE MANIFESTA
Assim que você se torna uma nova criatura, tendo uma nova vida, uma vida em Deus e para Deus, com sua natureza,
essa vida vai se manifestar.
ELA NÃO PODE FICAR ESCONDIDA
1.

Seu pensamento mudou (Cl 3.1-4).

ü Você agora não pensa nas coisas do mundo. O seu pensamento se volta para o Senhor Jesus. A bíblia passa a
ser um livro apreciado. Você pensa nas coisa lá de cima, quer dizer, céu.
2. Seus sentimentos mudaram:
“Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.” Fl 2.5
Sentimentos semelhantes ao de Cristo em relação a:
Deus, Ao homem, Ao pecado e a Você mesmo.
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CONTUDO, VOCÊ PRECISA CONTINUAR EDIFICANDO A SUA MENTE COM A VERDADE DA PALAVRA DE DEUS.
3.

Mudaram também suas atitudes.

Suas atitudes diferentes para com:
A vida - com o próximo - com Deus.
ü

Se furtava, não furta mais; Se mentia, não mente mais; Se adulterava, não adultera mais; Se era idólatra,
deixou a idolatria.
DEIXOU A IRA, O FALAR MAL DOS OUTROS E A LINGUAGEM INCONVENIENTE.
VOCÊ É UM CIDADÃO HONESTO, VERDADEIRO, FIEL.

III ALGUNS CONSELHOS
1. Faça oração regularmente.
ü A oração é a nossa respiração espiritual. Não se importe se você não sabe orar. O importante é você
começar a falar com Deus, usando o nome de Jesus, expressando de maneira natural o seu desejo.
Lembre-se: FALAR COM DEUS - É FALAR COM O NOSSO PAI.
2. Leia a bíblia diariamente.
ü Separe um tempo para ler a bíblia e meditar nela. Leia primeiro o Novo Testamento e, de preferência, o
Evangelho de João.
Veja porquê:
“Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém,
foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu
nome.” Jo 20.30,31
3. Vá a igreja assiduamente.
ü Procure saber os dias de cultos e assista ao máximo que puder.
A COMUNHÃO COM DEUS E COM OS IRMÃOS NOS CULTOS AJUDARÁ VOCÊ A CRESCER ESPIRITUALMENTE.
4. Dê testemunho do sua fé.
ü Fale de Jesus a outras pessoas. Não é preciso saber tudo da bíblia, conte a experiência que teve com Ele.
CONTE AOS OUTROS COMO SUA VIDA FOI TRANSFORMADA.
IV- APLICAÇÃO:
ü Veja se as pessoas ao seu redor podem comprovar se houve mudança em sua vida.
Isso comprova a sua nova vida.
ü Você tem o testemunho do Espírito Santo em sua vida, em seu espírito, de que você é filho de Deus.
“O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.” Rm 8.16
NÃO DEIXE PARA AMANHÃ A ORAÇÃO.

